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COMARCAS

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000558-03.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. C. (REQUERENTE)

N. J. C. (REQUERENTE)

V. D. R. V. A. G. L. (REQUERENTE)

R. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte ao autor 

para manifestar em relação a devolução de correspondência ID. 

27652604, providenciando novo endereço para citação/intimação. ALTO 

GARÇAS - MT, 19 de dezembro de 2019 Gerson Nunes dos Santos 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000964-24.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMUALDO NETTO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (ORDENADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000964-24.2019.8.11.0035. 

ORDENANTE: ANTONIO ROMUALDO NETTO ORDENADO: MUNICIPIO DE 

ALTO GARCAS Vistos, etc. Presentes os requisitos contidos no art. 260 

do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE na forma ordenada, servindo 

cópia como MANDADO. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade 

da carta de ordem com URGÊNCIA e, após, devolva-a consignando 

nossas homenagens, cautelas e baixas. Às providências. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000764-17.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AMBONI SCHEFFER OAB - PR86275 (ADVOGADO(A))

LEANDRO NANDI CARVALHO OAB - PR74948 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000764-17.2019.8.11.0035. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: SIDNEI DA SILVA 

Vistos, etc. Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 11 de MARÇO de 2020, às 16h10min, 

mantendo inalteradas as demais determinações. Intime-se a testemunha. 

Ciência ao MPE e à Defesa Técnica. Comunique-se o Juízo de origem. 

Expeça-se o necessário para realização do ato. Cumpra-se. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000749-48.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SOUSA AROUCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 04 de MARÇO de 2020, às 15h30min, 

mantendo inalteradas as demais determinações. Intime-se a testemunha. 

Ciência ao MPE e à Defesa Técnica. Comunique-se o Juízo de origem. 

Expeça-se o necessário para realização do ato. Cumpra-se. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000562-40.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO ANDREUSSI BERLANDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para INTIMÁ-LA da designação de audiência no CEJUSC para o dia 

19/02/2020, às 10:00 horas, bem como, para que providencie o 

recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça visando o cumprimento 

do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 2 de janeiro de 2020 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-84.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA CECILIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO ODELIR BALBINOTTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos as partes para 

intimá-las da designação de audiência de conciliação, a qual será 

realizada no dia 19 de FEVEREIRO de 2020, às 08h30, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. ALTO GARÇAS - MT, 3 de 

janeiro de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-22.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA ALVES REGO SALATIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 7 de janeiro de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000467-10.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVEIRA JUNIOR OAB - MG83994 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 7 de janeiro de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000807-51.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO SANTOS REZENDE (EXECUTADO)

VALBERTO SANTOS REZENDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 7 de janeiro 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000726-05.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (EXECUTADO)

ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 8 de janeiro 

de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000486-16.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES SILVERIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observarem, com espeque nos princípios da 

proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC). 

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000907-06.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

UBALDO MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMEDINA MARTINS DE SOUZA OAB - MT27295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 8 de janeiro de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000751-18.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MENDES BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 8 de janeiro de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000014-78.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA TEODORA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEIMISON VIEIRA RABELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000014-78.2020.8.11.0035. 

REQUERENTE: CRISTINA TEODORA RODRIGUES DOS SANTOS 

REQUERIDO: JEIMISON VIEIRA RABELO Vistos, etc. Atendidos os 

requisitos formais do art. 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE na 

forma deprecada, SERVINDO cópia desta como MANDADO. Em caso de 

falta de documento ou de diligência a ser custeada pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante, por meio eletrônico, visando à 

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

Verificando que o ato deva ser praticado em outra comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A, comunicando à origem. 

Após o cumprimento ou resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a 

missiva, independentemente de despacho nesse sentido, observando-se 

a disciplina dada na CNGC, consignando nossas homenagens. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64118 Nr: 1355-93.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15077-A

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Por tratar-se de réu preso, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 07 de JANEIRO de 2020, às 10h00min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Ciência ao MPE e à Defesa Técnica.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37629 Nr: 341-16.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MUNIZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a distribuição dos autos no TRF para reexame necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35066 Nr: 1005-81.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1752 Nr: 207-43.2002.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Pinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Lucio Varavallo - 

OAB:OAB/SP 155.758, Ernesto Cordeiro Neto - OAB:168610/SP, 

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 IMPULSIONO os autos a autora para que tome ciência e providências 

acerca da expedição do auto de adjudicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1786 Nr: 242-03.2002.811.0035

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Serviços Maximos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcisio 

Almeida da Silva - OAB:4677-MT, Maurício Aude - OAB:4667/MT, 

Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, Wagner Moreira Garcia - 

OAB:9268-MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12571 Nr: 1330-32.2009.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital Brusamarelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30649 Nr: 557-79.2012.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33913 Nr: 7-16.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34106 Nr: 189-02.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvino Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45208 Nr: 1667-74.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PAULINO SOARES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 IMPULSIONO os autos às partes para apresentação das alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46744 Nr: 399-48.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.1. De acordo com o art. 357 do CPC, nesta fase processual, 

cabe ao juiz proferir decisão de saneamento e organização, vez que 

encerrada a fase das providências preliminares (art. 347, CPC) e não é o 

caso de julgamento antecipado (total ou parcial).2. Considerando que 

inexistem preliminares ou outras questões processuais pendentes, 

DECLARO o processo SANEADO, por conseguinte, passo à fase de 

organização e especificação de provas.(...)Destarte, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de FEVEREIRO de 2020, 

às 13h30.8. INTIMEM-SE as partes para apresentarem rol de testemunhas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §3°, do CPC(...) 

10. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

CPC), dispensando-se a intimação do juízo, ressalvando-se as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública.11. Caso seja arrolada testemunha residente em outra 

comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA para inquirição, com prazo de sessenta dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove, em cinco dias, a respectiva distribuição no juízo 

deprecado.12. As custas da diligência, caso a parte não seja beneficiária 

da gratuidade de justiça, deverão ser recolhidas no prazo comum de 15 

dias, sob pena de perda da prova.13. INTIMEM-SE as partes para que 

tomem ciência da presente decisão, podendo solicitar esclarecimentos ou 

ajustes no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo os quais, a decisão 

saneadora se tornará estável (art. 357, § 1º, CPC).14. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50502 Nr: 2349-92.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdAG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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1. Considerando que a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT foi alterada para abranger a 

competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde 

pública, nos termos da Resolução TJ-MT/OE, nº 09/2019;

2. Considerando, ainda, que o Conselho da Magistratura autorizou a 

distribuição/redistribuição (Portaria 29/2019) das ações relativas à saúde 

pública para a referida Vara Especializada, a partir do dia 30/09/2019;

3. Considerando, por fim, que o presente feito trata de prestação 

continuada (internação compulsória de dependente químico);

4. DECLARO a incompetência deste Juízo, por conseguinte, DETERMINO a 

remessa/redistribuição do presente feito ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, 

devendoa Secretaria atentar-se para o disposto na Portaria CGJ N. 129.

 5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48975 Nr: 1509-82.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBM, ACGdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao causídico do réu Geusny 

Bessa Mendonça, para responder ao recurso(Ref.130), bem como, para 

apresentação do Recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 1405-22.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86425, GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - 

OAB:OAB/MG 118.117, KAROLINE PEREIRA MIRANDA DE MELO - 

OAB:OAB/MT 24.110/O, MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - OAB:OAB/MT 

22.161/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas, caso repute necessário.

 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 3. Por fim, colha-se parecer do Ministério Público Estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 4. DETERMINO o apensamento do presente feito à Ação de Recuperação 

Judicial registrada sob o n.º 2231-82.2018.8.11.0035 – Código nº 59593.

5. Em seguida, VOLTEM-ME os autos conclusos (art. 15 da Lei 11.101/05).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 1406-07.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANA MINERAIS MARINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, NILSON MULLER - ME, 

AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, EVELYN CAVICHIOLI - OAB:411158, Max Sivero 

Mantesso - OAB:200889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas, caso repute necessário.

 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 3. Por fim, colha-se parecer do Ministério Público Estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 4. DETERMINO o apensamento do presente feito à Ação de Recuperação 

Judicial registrada sob o n.º 2231-82.2018.8.11.0035 – Código nº 59593.

5. Em seguida, VOLTEM-ME os autos conclusos (art. 15 da Lei 11.101/05).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 1417-36.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER - ME, AGROPECUÁRIA 

AURORA LTDA- ME, Nilson Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas, caso repute necessário.

 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 3. Por fim, colha-se parecer do Ministério Público Estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 4. DETERMINO o apensamento do presente feito à Ação de Recuperação 

Judicial registrada sob o n.º 2231-82.2018.8.11.0035 – Código nº 59593.

5. Em seguida, VOLTEM-ME os autos conclusos (art. 15 da Lei 11.101/05).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64408 Nr: 1425-13.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas, caso repute necessário.

 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 3. Por fim, colha-se parecer do Ministério Público Estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 4. DETERMINO o apensamento do presente feito à Ação de Recuperação 

Judicial registrada sob o n.º 2231-82.2018.8.11.0035 – Código nº 59593.

5. Em seguida, VOLTEM-ME os autos conclusos (art. 15 da Lei 11.101/05).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64442 Nr: 1430-35.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, Nilson 

Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PIZZOTTI MENDES 

COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, JULIA MAHFUZ - OAB:OAB/SP 

407.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas, caso repute necessário.

 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 3. Por fim, colha-se parecer do Ministério Público Estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 4. DETERMINO o apensamento do presente feito à Ação de Recuperação 

Judicial registrada sob o n.º 2231-82.2018.8.11.0035 – Código nº 59593.

5. Em seguida, VOLTEM-ME os autos conclusos (art. 15 da Lei 11.101/05).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 1431-20.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, NILSON 

MULLER - ME, Nilson Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas, caso repute necessário.

 2. Após, INTIME-SE o Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar a sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei n.º 11.101/2005.

 3. Por fim, colha-se parecer do Ministério Público Estadual, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 4. DETERMINO o apensamento do presente feito à Ação de Recuperação 

Judicial registrada sob o n.º 2231-82.2018.8.11.0035 – Código nº 59593.

5. Em seguida, VOLTEM-ME os autos conclusos (art. 15 da Lei 11.101/05).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33358 Nr: 1752-65.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzenir Pereira de Assis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59152 Nr: 2135-67.2018.811.0035
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em seguida a MMª. Juíza deliberou: “Vistos. O acordo celebrado acima, 

preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem pública e 

encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, além de por fim 

ao litígio pela autocomposição. Assim, por serem a partes capazes e por 

estarem devidamente representadas, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as 

partes. Pelo exposto, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Considerando 

que a extinção pela homologação de acordo é ato incompatível com o 

direito de recorrer, com fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do 

CPC, mormente porque as partes renunciaram ao prazo recursal, 

determino que seja certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Com fundamento no artigo 90, §3º, 

do CPC, dispenso as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes (em todos os processos). Considerando que o acordo 

aqui celebrado abrange a Ação de Execução n. 2135-67.2018.811.0035, 

código 59152; Embargos à Execução – 1000057-49.2019.811.0035 –, 

A ç ã o  A n u l a t ó r i a  p o r  F r a u d e  C o n t r a  C r e d o r e s  – 

1000047-05.2019.811.0035 e Ação de Busca e Apreensão – n. 

100849-03.2019.811.0035, determino que a presente decisão seja lançada 

em todos eles. Publicada em audiência, saem as partes devidamente 

intimadas. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Publicada em audiência, não havendo 

alegações de nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.Nada mais havendo consignar, 

por mim, Antônio Flávio Gomes e Bittencourt, Assessor de Gabinete I, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dra. Angela 

Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33374 Nr: 1768-19.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Antônio Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39329 Nr: 961-28.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJTSF, Silvio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 04 de MARÇO de 2020, às 13h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57710 Nr: 1597-86.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VINICIOS CUSTÓDIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:, Paulo Cesar 

de Oliveira - OAB:MT 16.686-0

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando a conversão do julgamento do Recurso de apelação em 

diligência pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso à ref. 183, 

bem como que o réu ADRIEL VINICIOS CUSTODIO DOS SANTOS está 

recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, na Comarca de 

Rondonópolis/MT, conforme certificado à ref. 184, DETERMINO a remessa 

dos presentes autos àquele Juízo, consoante decisão referida.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59593 Nr: 2231-82.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Müller, AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, 

NILSON MULLER - ME, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE BISKER - OAB:118681, ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A/MT, André Moraes Marques - OAB:234.938 SP, Celso 

Umberto Luchesi - OAB:10.365-A/MT, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 

309.229, EVELYN CAVICHIOLI - OAB:411158, FELIPE GONÇALVES 

LOPES TABERNERO MARTINS - OAB:386630, Fernanda Neves Piva - 

OAB:356.170 SP, GUSTAVO ROSSETTO MENDES BATISTA - 

OAB:361043, IGOR FABRICIO MENEGUELLO - OAB:37741, Max Sivero 

Mantesso - OAB:200889, rafael nogueira fernandes - OAB:21503, 

RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB:14895, Rafaela Faccioni 

Corrêa Brenner - OAB:63.804/RS
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 (...) Não se olvida que “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica.” (art. 47 da Lei 11.101/2005).Todavia, ante a falta de 

demonstração da essencialidade do licenciamento para o desenvolvimento 

da atividade em questão e soerguimento do grupo empresarial, a 

intervenção judicial para sobrepor-se à liberdade de contratar não se 

legitima, em pese estar demonstrado que a tecnologia patenteada, da qual 

se busca licenciamento para produção e comercialização, é a mais 

desenvolvida e de maior aceitação no mercado.Pelo exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, indefiro o pedido de licenciamento para a 

produção e comercialização de sementes com a tecnologia INTACTA RR2 

PRO.No que diz respeito ao crédito em royalties que alegam os 

Recuperandos possuir, INTIME-SE a Monsanto do Brasil Ltda para trazer 

informações sobre as operações que originaram os royalties, fornecendo 

extrato sistêmico e demais elementos que reputar necessário, no prazo de 

10 (dez) dias. Juntadas as informações, INTIME-SE a Administradora 

Judicial para manifestação em igual prazo. Empós, tornem os autos 

conclusos.No que se refere ao pedido formulado à ref. 115, considerando 

que a Administradora Judicial juntou parecer à ref. 173, ABRA-SE VISTA 

ao Ministério Público para manifestação.Tendo em vista o peticionado às 

refs. 133, 156 e 159, INTIME-SE os Recuperandos para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente e em igual prazo a 

Administradora Judicial.Providencie a Secretaria o acesso, aos 

Representantes dos Recuperandos, às petições e documentos de refs. 

102 e 107. Publique-se. Intimem-se. Alto Garças/MT, 26 de dezembro de 

2019.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54117 Nr: 396-59.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelsino Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora GELSINO SOARES DE 

OLIVEIRA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (ref. 02– 16/03/2017), o que faço com fulcro 

no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 

8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 2857-38.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Menino de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de produção de prova oral no caso em 

apreço, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

FEVEREIRO de 2020, às 09h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação a testemunha implica 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte, 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54119 Nr: 398-29.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Paulo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o 

benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora JOAQUIM DE 

PAULO BARBOSA, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo (ref. 02– 

06/02/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54118 Nr: 397-44.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDANIL FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DISPOSITIVO. I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o 

benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora IDANIL 

FERNANDES MARTINS, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(ref. 02– 30/11/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47341 Nr: 626-38.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Francisco da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora ANTÔNIO FRANCISCO DA 

ROCHA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (ref. 02– 01/12/2016), o que faço com fulcro 

no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 

8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47432 Nr: 665-35.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSA DE SOUZA TORATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o 

benefício de aposentadoria rural por idade à parte autora APARECIDA 

ROSA DE SOUZA TORATTI, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (ref. 02– 22/03/2016 )o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da 

Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47371 Nr: 645-44.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora, EVA PEREIRA BISPO, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (ref. 02– 05/12/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 

12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. Por 

conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.II.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38358 Nr: 617-47.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JOÃO 

GONÇALVES EVANGELISTA em face de TELEFONIA DATA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Visando ao saneamento e a instrução do feito, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os 

litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) 

ou possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 2857-38.2017.811.0035

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

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

 PARTE AUTORA: Antonio Menino de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos às partes, nos seguintes termos: Vistos, etc. 

Considerando a necessidade de produção de prova oral no caso em 

apreço, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

FEVEREIRO de 2020, às 09h30min. Intimem-se as partes para 

apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 3315-55.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Luiz Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Neves de Castilho 

- OAB:146920/SP

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 04.02.2020 às 10h00min - MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42340 Nr: 533-12.2016.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRdA, JFDAG, CBDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, a natureza da demanda e a manifestação de 

interesse na autocomposição, REMETO o presente feito ao CEJUSC, para 

que as partes e seus advogados compareçam à Sessão de 

Mediação/Conciliação que DESIGNO para o dia 05 de FEVEREIRO de 2020 

às 09h30min.

Dê-se ciência ao Ministério Público, nos termos do artigo 698 do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 1561-49.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Thiago Paulino Soares Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIELMA RESENDE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 Vistos, etc.

1.) Compulsando os autos, observa-se que o executado pugnou pela 

designação de audiência de conciliação, indicando a possibilidade real de 

composição amigável acerca do objeto da demanda.

 2. De acordo com o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, a conciliação, a mediação 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

3. A tentativa de conciliação passa, portanto, a ser regra, não mais 

exceção. Consequentemente, o Código de Processo Civil admite a 

dispensa de conciliação somente em duas hipóteses: (I) se todas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual e (II) quando não se admitir autocomposição (art. 334, §4°, 

CPC).

 4. Nenhuma das hipóteses se apresenta no caso concreto, tendo em 

vista que o direito discutido admite autocomposição e ao menos uma das 

partes demonstrou, expressamente, o interesse na composição 

consensual.

 5. Ademais, a autocomposição contempla a autonomia da vontade das 

partes e é considerado meio de pacificação social, de modo que, a lei 

assegura ao condutor do processo promovê-la a qualquer tempo, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores (art. 139, inciso V, CPC).

6. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de FEVEREIRO 

de 2020, às 08h00, a realizar-se no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC, desta Comarca.

7. Para a concretização dessa medida, INTIMEM-SE as partes, por 

intermédio de seu(s) procurador(es) constituído(s) nos autos (via DJE).

8. Na remota hipótese de os sujeitos processuais não chegarem a uma 

solução do impasse mediante ajustes recíprocos, desde já, determino a 

remessa do feito à Secretaria do juízo, com o fim de restabelecer a 

marcha processual, com os impulsionamentos necessários (ato 

ordinatório).

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39119 Nr: 873-87.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA, NEYDE FERREIRA 

LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677, Rosilene M. R.D.Camilo - OAB:6603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

FEVEREIRO de 2020 às 09h00min. Intimem-se as partes para 

apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 
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arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.A 

intimação via judicial será possível nas seguintes hipóteses: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). intimem-se as partes para que manifestem se há 

esclarecimentos a serem feitos ou solicitem ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias. Dê-se ciência de que, findo o prazo, a presente decisão 

se torna estável.No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64082 Nr: 1341-12.2019.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3301/MT

 Vistos, etc.

Presentes os requisitos legais, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução para o 

dia 22 de JANEIRO de 2020, às 09h30min, com a finalidade de proceder à 

inquirição da testemunha ADRIANO GALDINO BARBOSA.

Sendo a testemunha policial militar, REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 

2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, EXPEÇA-SE competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

caso contrario, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado na 

precatória.

INFORME-SE ao Juízo Deprecante os dados da carta precatória e a data 

agendada para eventuais comunicações (art. 392, da CNGC). No mesmo 

ato, sendo necessário, SOLICITE-SE cópia reprográfica da denúncia, 

defesa prévia e, se houver, do depoimento policial, nos termos do art. 

1.360 da CNGC.

Verificando que o ato deva ser praticado em outra Comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A comunicando ao Juízo 

Deprecante.

 Havendo defesa técnica constituída, intime-a mediante publicação no DJe.

 Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64082 Nr: 1341-12.2019.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3301/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 03 de MARÇO de 2020, às 14h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64091 Nr: 1344-64.2019.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:OAB-24628-O/MT

 Vistos, etc.

Presentes os requisitos legais, DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução para o 

dia 22 de JANEIRO de 2020, às 09h45min, com a finalidade de proceder à 

inquirição da testemunha CLOVIS BISPO DA SILVA.

 Sendo a testemunha policial militar, REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 

2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, EXPEÇA-SE competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 3º, do CPP, 

caso contrario, INTIME-SE a testemunha no endereço declinado na 

precatória.

INFORME-SE ao Juízo Deprecante os dados da carta precatória e a data 

do ato agendado para eventuais comunicações (art. 392, da CNGC). No 

mesmo ato, SOLICITE-SE a cópia reprográfica da denúncia, cópia da 

defesa prévia, se houver, e do depoimento policial, nos termos do art. 

1.360, da CNGC.

Verificando que o ato deve ser praticado em outra Comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A, comunicando ao Juízo 

Deprecante.

 Havendo defesa técnica constituída, intime-a mediante publicação no DJe.

 Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Publica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64091 Nr: 1344-64.2019.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:OAB-24628-O/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 03 de MARÇO de 2020, às 14h45min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.
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Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46840 Nr: 452-29.2017.811.0035

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 03 de MARÇO de 2020, às 16h10min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35955 Nr: 1572-15.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CASSOL, MECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAHNER RODRIGUES ESMÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:13.244-A-MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 04 de MARÇO de 2020, às 14h00min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 1405-22.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86425, GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - 

OAB:OAB/MG 118.117, KAROLINE PEREIRA MIRANDA DE MELO - 

OAB:OAB/MT 24.110/O, MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - OAB:OAB/MT 

22.161/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos com a seguinte finalidade: INTIME-SE a parte 

impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas, caso repute necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1224-55.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineide Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederlan Martins de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho (art. 450 do NCPC).Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - a tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC).Em observância ao disposto no art. 357, §1º, do NCPC, 

intimem-se as partes para que se manifestem acerca de esclarecimentos 

a serem feitos ou solicitem ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

ficando cientes que findo o prazo a presente decisão se torna estável.No 

mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por 

fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do 

NCPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1224-55.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineide Vieira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederlan Martins de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 11 de MARÇO de 2020, às 15h10min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64442 Nr: 1430-35.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, AGROPECUÁRIA AURORA 

LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PIZZOTTI MENDES 

COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, JULIA MAHFUZ - OAB:OAB/SP 

407.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos com a seguinte finalidade: INTIME-SE a parte 

impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas, caso repute necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64389 Nr: 1417-36.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, AGROPECUÁRIA AURORA 

LTDA- ME, NILSON MULLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos com a seguinte finalidade: INTIME-SE a parte 

impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas, caso repute necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 1431-20.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, AGROPECUÁRIA AURORA 

LTDA- ME, NILSON MULLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos com a seguinte finalidade: INTIME-SE a parte 

impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas, caso repute necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 1406-07.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANA MINERAIS MARINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, AGROPECUÁRIA AURORA 

LTDA- ME, NILSON MULLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, EVELYN CAVICHIOLI - OAB:411158, Max Sivero 

Mantesso - OAB:200889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos com a seguinte finalidade: INTIME-SE a parte 

impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas, caso repute necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64408 Nr: 1425-13.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT & TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:OAB/MT 

18.024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

7187

 IMPULSIONO os autos com a seguinte finalidade: INTIME-SE a parte 

impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei n.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas, caso repute necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57501 Nr: 1534-61.2018.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANGELICA DOS SANTOS XAVIER, NDSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FELICIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 DETERMINO a realização de prova pericial, consistente no Exame de DNA 

a ser realizado com o requerente Nicollas dos Santos Xavier, sua genitora, 

a Sra. Angélica dos Santos Xavier e o requerido Adriano Felício de 

Jesus.Para viabilizar a perícia, DETERMINO a coleta de material genético 

das partes, que deverá ser realizada por servidor conveniado. Cumpridas 

todas as formalidades de estilo, remeta-se, com urgência, o material ao 

Centro de Diagnóstico de Engenharia Genética do Instituto de Perícias 

Científicas, em Campo Grande/MS, para a realização do exame, 

esclarecendo no ofício de remessa o grau de parentesco das pessoas 

fornecedoras dos padrões biológicos. CIENTIFIQUE-SE a parte requerida 

que deverá arcar com as custas de realização do exame, bem como 

deverá comparecer na data e local oportunamente designados para a 

realização do mesmo, devendo constar expressamente no mandado a 

advertência do art. 232 do Código Civil. INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente, via mandado, para se fazer presente na data e local a 

serem especificados, juntamente com sua genitora, para a realização da 

referida perícia.Com o aporte do laudo, intimem-se as partes, além do MPE, 

para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.Por derradeiro, entendo 

razoável, como forma de franquear às partes a possibilidade de 

comprovarem a necessidade e possibilidade da verba alimentar, a 

produção da prova testemunhal. DESIGNO o dia 28/01/2020, às 11h00min, 

para realização de audiência de instrução.CONCEDO às partes o prazo de 

15 (quinze) dias para que apresentem rol de testemunhas cujo depoimento 

pretendem obter [art. 357, § 4°, do CPC]. Saliento que, compete ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca da audiência designada [art. 455, do CPC], podendo ainda, 

comprometer-se a comparecer na solenidade com a testemunha 

independentemente de intimação [art. 455, § 2°, do CPC].INTIMEM-SE. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57501 Nr: 1534-61.2018.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA DOS SANTOS XAVIER, NDSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FELICIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 11 de MARÇO de 2020, às 16h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33026 Nr: 1424-38.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Gomes de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelina Neres de Sousa 

Campos - OAB:3877 MT, Maicon Antonio Florêncio. - 

OAB:OAB/MT20621-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Para melhor adequação da pauta, REDESIGNO a oralidade anteriormente 

aprazada para o dia 11 de MARÇO de 2020, às 14h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se os sujeitos processuais e testemunhas porventura arroladas.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40717 Nr: 1522-52.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDIANE ROSA DE CARVALHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni S/A - Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito, com espeque nos princípios 

da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, 

CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) 

ou possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.
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 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49243 Nr: 1687-31.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Damer, Armando Aloísio Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deuzânia Marques Vilela - 

OAB:5.177-B

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes 

promovida por ARMANDO ALOÍSIO DAMER e ANDRÉ DAMER em face de 

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA, todos qualificados nos autos.

Visando ao saneamento e instrução do feito, com espeque nos princípios 

da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, 

CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) 

ou possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 1562-97.2016.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 IMPULSIONO os autos a autora para que atualize a dívida, para posterior 

expedição do edital de citação/intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 1567-51.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CÂNDIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora ANA CÂNDIDA RIBEIRO, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (ref. 02– 20/05/2017), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 

12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.II.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5498 Nr: 663-85.2005.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mendes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca da RPV expedida, bem como, para que tome 

ciência de que não foi expedida a RPV principal pelo fato do requerente 

João Mendes dos Reis encontrar-se com CPF em situação irregular junto a 

Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11823 Nr: 676-45.2009.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - OAB:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 12695 Nr: 1462-89.2009.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32105 Nr: 356-53.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otarcio Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - OAB:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 1934-51.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Siqueira Vichieti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 644-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Rodrigues da Silva Amorim, 

AUGUSTINHO CLAUDINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre a certidão de 

REF. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58711 Nr: 1964-13.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO CLAUDINO NETO, Fernando 

Cesar Passinato Amorim, Angelita Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o aporte de endereço do executado Augustinho C. Neto, 

conforme REF. 16, IMPULSIONO os autos a autora para que promova o 

recolhimento das custas para distribuição de carta precatória de citação a 

ser expedida a posteriori.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 1076-49.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Eusébio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Homologação

Vistos, etc.

Tendo em vista a concordância expressa da parte executada (ref. 69), 

HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados à ref. 60, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes da Resolução Presi 32 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual instituiu o sistema 

eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e 

exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de 

quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Sobre a RPV ou precatório expedido, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como a remessa imediata ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução 

Presi 32 do TRF1.

 Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43759 Nr: 1035-48.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELITA RINALDI BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 IMPULSIONO os autos a autora para que confirme em qual conta bancária 

deverá ser efetuado o depósito do numerário que se encontra disponível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 47-27.2016.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPVs expedidas.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57507 Nr: 1539-83.2018.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TQF, AVQDO, EQFDO, EQDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1539-83.2018.811.0035-ID-57507

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: TAIZA QUIRINO FERREIRA

PARTE RÉ/DEVEDORA: FREDERICO DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): : FREDERICO DE OLIVEIRA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, portador da cédula de identidade RG n°. 

1229191-9, inscrito no CPF/MF sob o n°. 699.303.031-71, endereço 

eletrônico inexistente, residente e domiciliado na Rua Carlos Pereira 

Barbosa, quadra 14, casa 08, Bairro Jardim Atlântico, em 

Rondonópolis/MT, CEP. 78700-000, telefone (66) 9658-1391

VALOR DA CAUSA: R$ 2.504,25

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital, apresentar defesa, 

ficando ciente de que se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

interposta por EMANUEL QUIRINO FERREIRO DE OLIVEIRA, ESTER 

QUIRINO DE OLIVEIRA e ANA VITORIA QUIRINO DE OLIVEIRA, menores, 

representados pela genitora, TAIZA QUIRINO FERREIRA, portadora do Rg. 

n.º 1596120-6 SSP/MT, e do CPF 011.849.631-00, residente e domiciliada 

na Avenida Tangará da Serra, s/n, em frente a casa do André da 

Farmácia, Bairro Novo Horizonte, Alto Garças/MT em face de FREDERICO 

DE OLIVEIRA, brasileiro, demais qualificações ignoradas, portador da 

cédula de identidade RG n°. 1229191-9, inscrito no CPF/MF sob o n°. 

699.303.031-71, endereço eletrônico inexistente, residente e domiciliado 

na Rua Carlos Pereira Barbosa, quadra 14, casa 08, Bairro Jardim 

Atlântico, em Rondonópolis/MT, CEP. 78700-000, telefone (66) 9658-1391, 

atualmente em lugar incerto e não sabido com base no título em que foi 

fixado os alimentos provisórios em favor dos filhos menores, ora 

EXEQUENTES no importe equivalente a 50% (cinquenta por cento), do 

salário mínimo vigente, sendo que o débito totalizava no ato da propositura 

da ação o valor equivalente ao montante R$ 2.504,25 (dois mil quinhentos 

e quatro reais e vinte e cinco centavos), devendo ser devidamente 

atualizado até a data do efetivo pagamento.

 DESPACHO:Vistos, etc.DETERMINO A CITAÇÃO por edital do requerido 

FREDERICO DE OLIVEIRA, com prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar 

defesa no prazo legal, devendo constar a advertência prevista no art. 

344, do CPC. Decorrido o prazo sem que a parte requerida se manifeste, 

CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde já, declaro a revelia e, nos termos do 

art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO curador especial do requerido, o Douto 

Advogado, Dr. ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, inscrito na OAB/MT, Nº 

8.322. Assim, havendo inércia da parte requerida, INTIME-SE o causídico 

acima nomeado para manifestar aceitação do múnus que lhe foi atribuído, 

bem como a defesa correspondente. Aportada aos autos a contestação, 

INTIME-SE a parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpridas as etapas acima, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público e, após, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 9 de janeiro de 2020.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32618 Nr: 967-06.2013.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Camilo de Lima, Luciana Vasco 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37205 Nr: 110-86.2015.811.0035
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adircilene Antonia de Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 IMPULSIONO os autos à executada com a seguinte finalidade: INTIMEM-SE 

as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou documentos 

elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC. INTIME-SE o requerido para 

que pague os honorários periciais, através de depósito judicial, no prazo 

de 20 (vinte) dias. Para a realização da perícia, INTIME-SE, desde já, o 

Demandado para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os 

holerites e tabela salarial do cargo e/ou ficha financeira do período de 

11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era servidor na 

época. Em caso negativo, o Demandado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 08/1994.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37223 Nr: 122-03.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO NICODEMOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 IMPULSIONO os autos à executada, com a seguinte finalidade: 

INTIMEM-SE as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC. INTIME-SE o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial, no prazo de 20 (vinte) dias. Para a realização da perícia, 

INTIME-SE, desde já, o Demandado para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, os holerites e tabela salarial do cargo e/ou ficha financeira do 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Demandado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos 

períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que 

ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 08/1994.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51273 Nr: 2644-32.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Rinaldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, haja vista a certidão de decursdo de prazo de REF. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48066 Nr: 998-84.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOZIVANIA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Felix dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Decisão->Determinação

 Visto, etc.

Considerando a condição imposta pelos requerentes para anuência do 

valor proposto pela parte requerida a título de alimentos à ref. 42, bem 

como em atenção aos termos apresentados às refs. 55 e 61 dos autos, 

INTIME-SE o Requerido, pessoalmente, para que se manifeste acerca da 

contraproposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o aporte da manifestação, abra-se vista ao MPE para manifestação.

Em seguida, tornem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48066 Nr: 998-84.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOZIVANIA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Felix dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao autor para cientificá-lo da 

juntada de carta precatória, ref. 68, bem como para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada na referida missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 1700-69.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13955 Nr: 1116-07.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Luiza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la a 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal, acerca das RPVs 

expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 61448 Nr: 486-33.2019.811.0035

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Gontran Cipriano de Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de autorização para transferência de Gontran Cipriano 

de Carvalho Neto de estabelecimento prisional.

 A transferência requerida foi autorizada por este Juízo mediante permuta, 

consoante ref. 31 dos autos.

À ref. 37 foi informada a desistência da transferência pelo reeducando.

O MPE à ref. 44, pugnou pelo arquivamento dos presentes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Decido.

Considerando a desistência da transferência do reeducando, conforme 

informado nos autos à ref. 37, REVOGO a decisão de ref. 31. 

Caracterizada a perda do objeto, DETERMINO o arquivamento do presente, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46935 Nr: 497-33.2017.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mônica de Carvalho Silva, ESPÓLIO DE 

EUCLIDES JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA REGINA 

BOMBONATO RODRIGUES - OAB:5141

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se.

4. Após, tornem os autos conclusos para verificação da necessidade de 

saneamento do feito (art. 357, CPC) ou então análise da possibilidade de 

julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 1539-88.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Magiroski, JADSON RIBEIRO PAULINO, 

ALEXANDRE NEVES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542, YCLEN EDUARDO SOARES DOS 

SANTOS - OAB:22287-O/MT

 IMPULSIONO os autos ao advogado Fernando Cesar Passinato Amorim 

para que se manifeste sobre a não localização da testemunha Mario 

Kuchla, arrolada por Alexandre Neves Padilha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 660-81.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 IMPULSIONO os autos ao patrono do acusado para que se manifeste 

sobre a não localização da vítima, anuindo ou não quanto a sua 

desistência pelo MPE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38026 Nr: 521-32.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIO TIBURTINO 

CAVALCANTE DE LIMA - OAB:23267

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito, com espeque nos princípios 

da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, 

CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) 

ou possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56727 Nr: 1264-37.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que apresente a conta de liquidação, 

considerando que o INSS não a apresentou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37661 Nr: 351-60.2015.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, Prefeito Municipal de Alto Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura

bruno - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36310 Nr: 1739-32.2014.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:7657/B e 

8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte autora para que 

promova o preparo para a distribuição de CP visando cumpir a Busca e 

Apreensão, tendo em vista que os endereços desvendados(Ref.38)são 

nas comarcas de Rondonópolis/MT e São Bento/MA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34934 Nr: 907-96.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Soares Carvalho Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(art. 12, §5º da Lei 11.416/2006).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36144 Nr: 1652-76.2014.811.0035

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLD, KANDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1652-76.2014.811.0035-ID-36144

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: JOAREZ LUÍZ DOURADO e KELLY AUGUSTA

NOGUEIRA DE MENDONÇA FERREIRA

PARTE RÉ: JULIANE DA SILVA RAMOS

CITANDO(A, S): JULIANE DA SILVA RAMOS, brasileira, solteira, inscrita no 

CPF/MF sob n.º 047.964.931-66, e titular da CI/RG n.º 2242574-8 SSP/MT, 

residente e domiciliada a Rua Belo Horizonte, quadra 05, Lote 01, Bairro 

Mapim, Várzea Grande-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/10/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

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

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

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de CONCESSÃO DE GUARDA da 

criança IZABELLY DA SILVA RAMOS, brasileira, menor, nascida em 

02/09/2014, com registro matrícula sob nº 0653750155 2014 1 00247 269 

0112091 19 interposta por JOAREZ LUÍZ DOURADO e KELLY AUGUSTA 

NOGUEIRA DE MENDONÇA FERREIRA, ambos brasileiros, vivendo em 

união estável, com domiciliado à Rua Torixoreu, nº 138, Bairro Vila São 

Vicente, Alto Garças-MT, maquinista, inscrito no CPF/MF sob n.º 

482.386.511-15, e titular da CI/RG sob n.º 659858 SSP/MT, trabalhadora 

urbana, inscrita no CPF/MF sob n.º034.767.891-28, e titular da CI/RG sob 

n.1411192-6 SSP/MT, em face de Em face de JULIANE DA SILVA RAMOS, 

brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob n.º 047.964.931-66, e titular da 

CI/RG n.º 2242574-8 SSP/MT, residente e domiciliada a Rua Belo Horizonte, 

quadra 05, Lote 01, Bairro Mapim, Várzea Grande-MT, CEP 78.142-694, e 

em vista dos seguintes motivos de fato e de direito. O casal/Requerentes 

tem desejo de adotar uma criança, e recentemente a senhora JULIANE DA 

SILVA RAMOS, sob alegações de que não tem condições de zelar da 

criança IZABELLY DA SILVA RAMOS entregou-a aos cuidados dos 

Requerentes, como faz prova declaração feita junto ao Conselho Tutelar 

da Comarca de Alto Garças-MT. A criança IZABELLY DA SILVA RAMOS 

encontra-se atualmente, sob os cuidados dos Requerentes, e apesar de 

não ser um casal endinheirado, percebem quantia suficiente para a 

manutenção da menor IZABELLY DA SILVA RAMOS, tendo os Autores 

condições de proporcionar à menor; a prestação de assistência material, 

moral, afetiva e educacional, o que vem ao encontro dos seus lídimos 

interesses. Os Requerentes não têm filhos, tem a intenção de assumir a 

tutela da criança, de modo a consolidar os interesses da menor, a fim de 

legalizar a posse de fato da aludida criança, solicitando a respectiva 

guarda na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente.

DESPACHO: Decisão->Determinação Vistos, etc. DETERMINO A CITAÇÃO 

por edital da requerida JULIANE DA SILVA RAMOS, com prazo de 

30(trinta) dias, para apresentar defesa no prazo legal, devendo constar a 

advertência prevista no art. 344, do CPC. Decorrido o prazo sem que a 

parte requerida se manifeste, CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde já, fica 

declarada a revelia e, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO 

curadora especial a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca.Assim, havendo inércia da parte requerida, INTIME-SE o douto 

Defensor Público para manifestar aceitação do múnus que lhe foi atribuído, 

bem como a defesa correspondente.Aportada aos autos a contestação, 

INTIME-SE a parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpridas as etapas acima, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público e, após, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza de Direito

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 16 de janeiro de 2020.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6428 Nr: 235-69.2006.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cândida Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando que as partes estão concordes com a avaliação judicial dos 

bens do espólio, HOMOLOGO a avaliação de fls. 169/238, a qual servirá 

como base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis e das 

custas processuais, com a devida atualização na data do recolhimento.

Dessa forma, INTIME-SE a inventariante para apresentar as últimas 

declarações (art. 636, CPC).

Em seguida, INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637, CPC).

Após, deverá ser comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser 

ouvidas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, à Fazenda Pública (art. 638, CPC).

Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na 

forma do art. 642, CPC, ou declaradas nas primeiras e últimas 

declarações, FACULTO às partes a possibilidade formularem pedido do 

quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647, CPC), ou desde já, 

apresentarem plano de partilha.

Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento do ITCD, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1739-66.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth de Souza Prado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33348 Nr: 1742-21.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzenir Borges Lourenço

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37258 Nr: 138-54.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERREIRA DOS SANTOS LIMA, 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que apresente a conta de liquidação, 

considerando que o INSS não a apresnetou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 391-71.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Rezende Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que paresnete o cálculo de 

liquidação, considerando que o INSS não o apresentou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42976 Nr: 773-98.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, Iloíde Augusta Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, conheço os EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, para determinar a 

suspensão da presente execução até o cumprimento do ajuste 

(30/04/2026), conforme dispõe o artigo 922 do CPC. 8.Escoado o prazo de 

suspensão, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pugnar o que de direito, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de pagamento com a consequente extinção da execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes. 9. No mais, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das partes. 

10.Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, volvam os 

autos conclusos para as deliberações pertinentes.Publique. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51549 Nr: 2746-54.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, conheço os EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, para determinar a 

suspensão da presente execução até o cumprimento do ajuste 

(17/08/2022), consoante artigo 922 do CPC. 8.Escoado o prazo de 

suspensão, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pugnar o que de direito, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de pagamento com a consequente extinção da execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes. 9. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até 

ulterior manifestação de qualquer das partes. 10.Decorrido o prazo 

supracitado, com ou sem manifestação,olvam os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes.Publique. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39139 Nr: 886-86.2015.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Dionísio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Parreira Duarte 

Neto - OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.Por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo EMBARGADO/EXEQUENTE às 

fls. 295/296 – dos autos em apenso, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos.Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, 

despesas processuais, ressalvada a isenção legal. Condeno o 

Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e TRANSLADE-SE cópia da presente sentença e 

da certidão de trânsito em julgado aos autos em apenso, 

desapensando-se e encaminhando o presente feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40039 Nr: 1254-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Rausizo Lessa Barbosa, Jackeline Lessa 

Claúdio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Silva Catulé Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 
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- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Vistos, etc.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VICENTE SILVA 

CATULÉ LESSA BARBOSA (ref. 22), no qual alega, em síntese, que a 

sentença proferida à ref. 18, incorreu em omissão, vez que o condenou 

ao pagamento de custas processuais, todavia, não fez constar que é 

beneficiário da gratuidade da justiça.

 2. Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal (art. 

1.023 do CPC), portanto, CONHEÇO-OS, por serem tempestivos, passando 

à análise do mérito.

3. No mérito, tenho que merecem acolhimento.

4. É que, os embargos declaratórios se prestam a resolver defeitos em 

decisões, sentenças, acórdãos, tais como obscuridade, contradição e 

omissão, bem como corrigir erro material, como pode ser extraído do artigo 

1.022 e seus incisos, do CPC.

5. No caso dos autos, vê se que o Embargante foi beneficiado com a 

assistência judiciária gratuita, nos autos n. 846-75.2013.811.0035, sendo 

assim, comprovada a situação de hipossuficiência, impõe-se o 

acolhimento dos presente Embargos.

7. Diante do exposto, conheço os EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, para integrar a 

sentença de ref. 18, passando a constar do dispositivo:

8. (...) Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao valor da 

causa, devendo o impugnado proceder com a emenda do valor da causa 

nos autos principais, que deverá corresponder ao valor total do bem que 

se pretende, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção dos 

autos principais. Custas pelo impugnado, contudo, tendo em vista ser 

beneficiária da justiça gratuita, o ônus da sucumbência deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, conforme assegura o artigo 98, § 

3º, CPC.

9. No mais, mantenho incólumes os demais termos do provimento 

jurisdicional embargado.

10. Cumpra-se integralmente a sentença de ref. 18.

11. Publique. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 502-26.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Andrade Diniz, IRIMA PEREIRA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

autorizar a alteração do regime de separação de bens para o regime de 

COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS no assento de registro de casamento 

de ANTÔNIO ANDRADE DINIZ e IRIMA PEREIRA DINIZ, ressalvados os 

direitos de terceiro.15.Ressalto que os efeitos da presente sentença 

serão ex tunc para o casal e ex nunc em relação a terceiros, a fim de 

proteger seus interesses.16.Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE 

mandado ao Cartório de Registro Civil competente, para que se proceda à 

retificação e averbação no assento de casamento dos requerentes. 17.Em 

tempo, condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais, 

com a ressalva do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

litigiosidade.18.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 55408 Nr: 866-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildean Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Assim, considerando a ausência de pagamento ou de oposição de 

embargos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, pelo que, DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO o 

título executivo judicial, devendo o feito prosseguir na forma prevista no 

Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil, consoante §2º, 

do artigo 701, do mesmo Diploma Legal.10. Em virtude da sucumbência, 

condeno o requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito perseguido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.11. Após o trânsito em julgado, para o prosseguimento da monitória, 

na fase executiva, caso não haja o adimplemento voluntário, deverá a 

credor apresentar a planilha atualizada da dívida, requerendo o que de 

direito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37074 Nr: 10-34.2015.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathalia da Cruz Santos, Nádia Carla Ribeiro da 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.Por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria do juízo à ref. 32, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Condeno a parte 

sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais, 

ressalvada a isenção legal. Condeno o Embargante ao pagamento de 

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

valor atribuído à causa. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

TRANSLADE-SE cópia da presente sentença, cálculos da contadoria (ref. 

32) e da certidão de trânsito em julgado aos autos em apenso, 

desapensando-se e encaminhando o presente feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46102 Nr: 129-24.2017.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Machado Dranca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Assim, considerando a ausência de pagamento ou oposição de 

embargos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, pelo que, DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO o 

título executivo judicial, devendo o feito prosseguir na forma prevista no 

Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil, consoante §2º, 

do artigo 701, do mesmo Diploma Legal.10. Em virtude da sucumbência, 

condeno a parte requerida, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários de advogado, que fixo em 10% sobre 

o valor do crédito perseguido, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.11. Após o trânsito em julgado, para o prosseguimento da 

monitória, na fase executiva, caso não haja o adimplemento voluntário, 

deverá a credor apresentar a planilha atualizada da dívida, requerendo o 

que de direito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42105 Nr: 420-58.2016.811.0035

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Antônio Borges, Maria José Mendonça Cajango, 

DEALDO MENDONÇA BORGES, LEONICE MENDONÇA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUIZA BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:18207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, 

inciso I c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, por conseguinte, 

DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios.Preclusa as vias recursais, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publ ique-se. 

Imtime-se.Cumpra-se, às providências.Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36983 Nr: 2201-86.2014.811.0035

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenilton de Moraes, ONIRIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDIVINO DE MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.1. Cuida-se de INVENTÁRIO JUDICIAL, convertido em 

ARROLAMENTO SUMÁRIO (ref. 03), no bojo do qual se apresentou plano 

de partilha amigável entre os herdeiros do espólio de VALDIVINO DE 

MORAES CAMPOS(...) Portanto, com amparo no artigo 659 do Código 

Processual Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha amigável dos bens deixados pelo 

extinto ALDIVINO DE MORAES CAMPOS, na forma apresentada na petição 

inicial, atribuindo aos nela contemplados, seus respectivos quinhões 

hereditários, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. 7. Em razão do disposto no artigo 662 do Código de Processo 

Civil, que dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, 

EXPEÇA-SE o formal de partilha. Todavia, a entrega da respectiva carta de 

adjudicação ou formal de partilha, a quem de direito, fica CONDICIONADA 

ao pagamento das custas processuais, salvo se beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. 8. Após, INTIME-SE o Fisco para as 

providências pertinentes ao lançamento administrativo, se ainda houver, 

ditames do artigo 659, §2º do Código de Processo Civil.9. HOMOLOGO, 

desde já, caso haja requerimento unânime e concordância do MP, havendo 

menores e/ou incapazes, a desistência do prazo recursal.10. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

litigiosidade.11. Com o trânsito em julgado e cumprido os expedientes retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41745 Nr: 243-94.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Cândida de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido (art. 487, I, CPC) para 

conceder à parte autora o benefício assistencial no valor de um salário 

mínimo (artigo 20, caput, Lei nº.8.742/1993) condenando o Instituto réu ao 

pagamento das prestações vencidas a partir da cessação do benefício de 

pensão por morte da genitora da autora (09/08/2018), com a incidência de 

correção monetária a partir do inadimplemento e juros de mora a contar da 

citação, atentando-se ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal 

(...)defiro, neste ato, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, que 

seriam alcançados somente ao final do processo, com o trânsito em 

julgado ou com a pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, 

para implantação do benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cópia da presente sentença servirá como 

ofício para implantação do benefício.Sem condenação em custas, em face 

da Lei Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. Deixo de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal, uma 

vez que não se trata de qualquer hipótese prevista na legislação (art. 496, 

§3º, inciso I, CPC).Havendo interposição de recurso de apelação, por não 

haver mais juízo de admissibilidade no Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem 

nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no 

prazo legal. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte 

contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Super io r  Ins tânc ia ,  pa ra  ap rec iação  do  recu rso  de 

apelação.Diversamente, certificado o trânsito em julgado e inexistindo 

pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publ ique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39752 Nr: 1119-83.2015.811.0035
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Nogueira de Souza Lins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISMAEL DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.1. Trata-se de INVENTÁRIO dos bens de ISMAEL DE BARROS, 

proposto nos termos do art. 615 e seguintes do Código de Processo Civil, 

por SÔNIA NOGUEIRA DE SOUZA, quem foi nomeada inventariante e 

prestou compromisso.(...)Deste modo, CONVERTO o procedimento de 

inventário em ARROLAMENTO SUMÁRIO(...). Quanto à quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio, de acordo com o § 2º do artigo 659 

do Código de Processo Civil, será feita por lançamento administrativo após 

o trânsito em julgado da sentença homologatória, intimando-se o fisco para 

tanto. 8. Portanto, com amparo no artigo 659 do Código Processual Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha amigável dos bens deixados pelo extinto ISMAEL DE 

BARROS, na forma apresentada na petição de ref. 18, atribuindo aos nela 

contemplados, seus respectivos quinhões hereditários, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 9. Em razão do 

disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, que dispensa a 

apreciação judicial de questões relativas a tributos, EXPEÇA-SE o formal 

de partilha. Todavia, a entrega da respectiva carta de adjudicação ou 

formal de partilha a quem de direito, fica CONDICIONADA ao pagamento 

das custas processuais, salvo se beneficiários da assistência judiciária 

gratuita. 10. Após, INTIME-SE o Fisco para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.11. HOMOLOGO, desde já, caso haja 

requerimento unânime e concordância do MP, havendo menores e/ou 

incapazes, a desistência do prazo recursal.12. Sem condenação em 

honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade.13. Com o 

trânsito em julgado, cumpridos os expedientes retro, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41708 Nr: 224-88.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial, para:A)DECLARAR a inexistência do débito que 

ensejou a negativação do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito.B)CONFIRMAR a tutela antecipada concedida (ref. 10), 

tornando definitiva a EXCLUSÃO/BAIXA da constrição;C)CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora 1% ao mês a contar da 

data do ilícito (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ);D)CONDENAR a parte requerida, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil;Em tempo, extingo o processo 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.CERTIFICADO o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38117 Nr: 541-23.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO FERREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o 

processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por 

conseguinte, revogo a tutela antecipada concedida à ref. 11.Ante a 

sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do 

Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da 

just iça.Publ ique-se.  Int imem-se. Cumpra-se,  expeça-se o 

necessário.CERTIFICADO o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50689 Nr: 2429-56.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a 

liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer 

imposta aos Requeridos, para que, solidariamente, FORNEÇAM ao 

assistido LUCIANO DA SILVA DOS SANTOS, no prazo de 30 (trinta) dias, 

o procedimento cirúrgico denominado VITRECTOMIA, de acordo com 

relatório médico constante nos autos, em Hospital Público, ou, em hipótese 

de inexistir vaga, em Hospital particular às expensas do Poder Público, que 

detenha o aparato suficiente a prestar-lhe o necessário tratamento, sob 

pena de bloqueio de valor condizente com o tratamento, em caso de 

descumprimento.Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.Nos 

termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, sem condenação 

em custas e despesas processuais. Preclusa a via recursal voluntária, 

REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de 

Processo Civil.P.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, 
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data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37813 Nr: 423-47.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a 

liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer 

imposta aos Requeridos, para que, solidariamente, FORNEÇAM ao 

assistido IVO FERREIRA RODRIGUES, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

procedimento cirúrgico de implante de ANEL INTRAESTOMAL, de acordo 

com relatório médico constante nos autos, em Hospital Público, ou, 

inexistindo vaga, em Hospital particular às expensas do Poder Público, sob 

pena de bloqueio de valor suficiente para o custeio do tratamento, em 

caso de descumprimento.Com efeito, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do CPC.Nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, sem 

condenação em custas e despesas processuais. Preclusa a via recursal 

voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de 

Processo Civil.P.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45207 Nr: 1666-89.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etelvina Maria Bergoli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, para:A)DECLARAR a inexistência do débito que ensejou a 

negativação indevida do nome da parte autora;B)CONFIRMAR a tutela 

antecipada concedida (ref. 05), tornando definitiva a EXCLUSÃO/BAIXA 

dos órgãos de proteção ao crédito;C)CONDENAR a parte requerida, ao 

pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), com juros de mora 1% ao mês a contar da data do ilícito (Súmula 

54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ);D)CONDENAR a parte requerida, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil;Em tempo, extingo o processo com resolução do 

mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Na 

hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo 

de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem 

nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no 

prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada 

a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os 

autos à Superior Instância, com nossas homenagens.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.CERTIFICADO o trânsito 

em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39466 Nr: 1026-23.2015.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Diante do exposto, por atender as formalidades necessárias, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR o DIVÓRCIO de CICERO 

RIBEIRO DE SOUA e MARIA GONÇALVES DOS SANTOS SOUZA, com 

fulcro no artigo 226, § 6°, da Constituição Federal. Por corolário, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Mantenho inalterado o nome da 

requerida, ante a revelia, com a ressalva de que terá a faculdade de, a 

qualquer tempo, voltar a usar o nome de solteira, consoante o artigo 1.578, 

§ 2°, do Código Civil.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro competente. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça também em favor da demandada. 

Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com as ressalvas do 

art. 98, §3º, do mesmo Diploma Legal.Em tempo, considerando a atuação 

da Dr. Alan Bruno Garcia de Lima (OAB/MT nº 22.596/O) como curador 

especial da parte requerida, arbitro honorários advocatícios no importe de 

01 (uma) URH, às expensas do Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

certidão.Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.P. I. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37466 Nr: 265-89.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para condenar o 

Município de Alto Garças, ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV à parte requerente, a 

partir do período não prescrito, ou seja, 05/02/2010, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado à remuneração da parte autora 

até o momento da reestruturação remuneratória que efetivamente englobe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 29 de 1782



a perda inflacionária decorrente do período.Correção monetária a contar 

da data em que deveriam ter ocorridos os pagamentos, de acordo com o 

IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 1º F da Lei 

9.494/97, em obediência ao que restou decidido pelo Supremo Tribuna 

Federal no julgamento do RE 870.947 (Repercussão Geral - tema 810).

(...).Deixo de submeter a presente ao duplo grau de jurisdição (reexame 

necessário), considerando que, apesar da imprecisão do quantum 

condenatório, certo é que não ultrapassará o montante previsto no § 3º, 

inciso III, do artigo 496, do Código de Processo Civil, bem como por estar 

fundada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.101.726/SP, nos termos do art. 

496, §4º, II, do CPC.Transitada em julgado, inexistindo pedido de 

liquidação/cumprimento de sentença e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P.I. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64118 Nr: 1355-93.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15077-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a defesa do réu para que, no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64118 Nr: 1355-93.2019.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15077-A

 , REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de NIVALDO 

BARBOSA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, uma vez que 

não subsistem seus fundamentos. No entanto, com fulcro no artigo 319 do 

Código de Processo Penal, condiciono a sua liberdade ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares:a) Obrigação de comparecimento mensal em 

Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e 

justificar suas atividades, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua intimação, oportunidade na 

qual deverá confirmar seu endereço, apresentando comprovante de 

residência (art. 319, I, CPP);b) Proibição de ausentar-se por mais de 30 

(trinta) dias, desta Comarca, sem autorização judicial (art. 319, IV, CPP);c) 

Comparecimento a todos os atos processuais;d) Proibição de alterar seu 

endereço sem comunicação prévia ao Juízo;e) Proibição de cometer 

qualquer fato definido como crime ou contravenção penal, tudo sob pena 

de revogação do benefício. Oficie-se ao comando da Polícia Militar e da 

Polícia Civil para conhecimento da decisão e auxílio na fiscalização do 

cumprimento das medidas.DETERMINO QUE O SR. GESTOR JUDICIÁRIO 

FAÇA CONSTAR AS CONDIÇÕES FIXADAS ACIMA NO COMPETENTE 

ALVARÁ DE SOLTURA, BEM COMO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NO 

CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA, CIENTIFIQUE O ACUSADO 

DAS CONDIÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS E O ADVIRTA DE QUE A 

VIOLAÇÃO DESSAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ O RESTABELECIMENTO 

IMEDIATO DA PRISÃO PREVENTIVA.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA 

EM NOME DE NIVALDO BARBOSA DE SOUZA, COLOCANDO-O 

INCONTINENTE EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER 

PRESO.Por fim, considerando a desistência do MPE da oitiva da 

testemunha Edson Marques de Souza, com anuência da Defesa Técnica à 

ref. 57, HOMOLOGO-A para que surta os jurídicos efeitos. No mais, sem 

pedido de diligência, DECLARO encerrada a instrução processual.Abra-se 

vista dos autos à Defesa Técnica para apresentação de memoriais, nos 

termos do artigo 403, § 3º, do CPP. Após, voltem-me conclusos.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa Técnica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55584 Nr: 934-40.2018.811.0035

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTS, CTFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 10.03.2020 às 09h30min - MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41786 Nr: 247-34.2016.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRL, TDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 10.03.2020 às 09h00min - MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40600 Nr: 1468-86.2015.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Moraes Borges Queiroz, JMQW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WACELIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLENE DE OLIVEIRA DIAS 

FLORÊNCIO - OAB:59083

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 17.03.2020 às 11h00min - MT. Assim, seja a parte autora intimada 
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através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 296-75.2016.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFM, JVMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 17.03.2020 às 10h30min - MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40577 Nr: 1457-57.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Transportes Autônomos de Alto Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 17.03.2020 às 10h00min - MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36436 Nr: 1792-13.2014.811.0035

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarion S/A Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Catulé de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SALES BRITO - 

OAB:OAB/SP 246.686, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:OAB/MT 

13.226-B, RANDAL PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/SP 314.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ofertada, 

mantendo, assim, o valor da causa indicado na petição inicial.Sem custas 

pelo impugnante.Sem honorários, por se tratar de incidente 

processual.P.I.C.Traslade-se cópia desta à principal, após ARQUIVEM-SE, 

com as anotações de praxe.Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5651 Nr: 758-18.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Candido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Primeiramente, translade-se cópia da sentença proferida nos Embargos 

à Execução nº 1471-41.2015.811.0035, Código 40611.

2. No mais, tendo em vista as disposições da Lei n. 13.463/2017 e 

considerando a informação contida à ref. 19, bem ainda, que foi 

reconhecido o excesso de execução nos autos dos Embargos à 

Execução acima mencionado, expeça-se nova RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) do valor homologado em R$ 17.578,40 (dezessete mil, 

quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), devido ao autor, e 

R$ 1.517,86 (mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos) 

a seu procurador, noticiando o órgão pagador acerca do CANCELAMENTO 

da RPV expedida anteriormente.

3. Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

4. Sobre a RPV ou precatório expedido, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

5. Transcorrido o prazo in albis, ou havendo das partes manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como a remessa imediata ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da Resolução 

Presi 32 do TRF1.

 6. Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37864 Nr: 445-08.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gouvêia Lara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Considerando a possível ocorrência de efeitos infringentes INTIME-SE a 

parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

 2. Havendo manifestação da parte embargada, ou transcorrido "in albis" o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38419 Nr: 631-31.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Considerando a possível ocorrência de efeitos infringentes INTIME-SE a 

parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

 2. Havendo manifestação da parte embargada, ou transcorrido "in albis" o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41530 Nr: 152-04.2016.811.0035

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAICON OLIVARES 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Expeça-se carta precatória de citação, observando-se o endereço 

apresentado à ref. 37.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47707 Nr: 809-09.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucieuma Moreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Roberta Luaenczuk Ferrari - 

OAB:16752 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de OPÇÃO DE NATURALIZAÇÃO formulado, por 

intermédio da Defensoria Pública, em favor de LUCIEUMA MOREIRA 

ALVES, alegando que, apesar de ter nascido e sido registrada no 

Paraguai, a requerente mudou-se muito nova para o Brasil e desde então 

vem residindo no país tendo constituído família, atualmente com 32 (trinta e 

dois( anos de idade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela declaração de 

incompetência da justiça estadual, com a consequente remessa do feito 

para a justiça federal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

De início, habilite-se a advogada constituída nos autos (ref. 11), no 

sistema informatizado, comunicando-se a Defensoria Pública.

O primeiro pressuposto para prosseguimento da ação é a competência do 

juízo, posto que somente o juízo competente detém legitimidade para 

processar e julgar a demanda.

 Sobre a competência da Justiça Federal, o artigo 109 da Constituição 

Federal assim dispõe:

 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a 

execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença 

estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, 

inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

Como bem ressaltou o Parquet, não se trata de hipótese de transferência 

de exercício de competência (competência delegada), pois esta somente 

pode ser conferida por intermédio de lei, e a única hipótese de delegação 

relacionada à nacionalidade diz respeito à entrega de certificado de 

naturalização, que o artigo 119, §2º, da Lei nº 6.815/80, delega aos 

magistrados estaduais.

Assim sendo, considerando tratar-se de competência absoluta, em 

consonância com o parecer ministerial, DECLINO da competência para 

julgar e processar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça 

Federal, Secção Judiciária de Niviraí/MS, procedendo-se às anotações 

necessárias.

 Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41675 Nr: 196-23.2016.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ROBERIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida, 

com fulcro no artigo 120 do Código de Processo Penal.Translade-se cópia 

desta decisão para os autos em apenso.Em seguida, preclusa a presente 

decisão, desapense-se, e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Intime-se. Cientifique-se o MPE.Cumpra-se, às 

providências.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38579 Nr: 683-27.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCIENE CANDIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE ARAÚJO, Bradesco Auto/Re Cia 

de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - OAB:, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3569

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 
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espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39435 Nr: 1006-32.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT, Tamara Oliveira Peixoto - 

OAB:30.903/BA

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35359 Nr: 1242-18.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMA GLÓRIA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14258-A

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35532 Nr: 1359-09.2014.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank Internacional Brasil s.a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 DESPACHO.
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Vistos, etc.

Intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da impugnação apresentada à ref. 31.

Após, conclusos.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35599 Nr: 1386-89.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCIENE CANDIDA DE SOUZA, CVDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE ARAÚJO, Bradesco Auto/Re Cia 

de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36503 Nr: 1817-26.2014.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelina de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Parreira Duarte 

Neto - OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - 

OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 Vistos, etc.

 1. Tendo em vista que o Código de Processo Civil em vigor privilegiou 

sobremaneira o direito ao contraditório (arts. 9º e 10º do CPC), bem como 

o princípio da não surpresa, INTIME-SE a parte adversa (INSS) para se 

manifestar acerca dos novos cálculos apresentados pelo Embargado (ref. 

23), no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Na sequência, voltem os autos conclusos.

3. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37130 Nr: 57-08.2015.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santa Inês Ltda, ROBERTO FERNANDO 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA NAOMI YAMADA - 

OAB:22591, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT, QUENESSE 

DYOGO DO CARMO - OAB:10286/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

1.) Compulsando os autos, observa-se que o requerente pugnou pela 

designação de audiência de conciliação, sinalizando que há possibilidade 

real de composição amigável acerca do objeto da demanda.

 2. De acordo com o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, a conciliação, a mediação 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

3. A tentativa de conciliação passa, portanto, a ser regra; não mais 

exceção. Consequentemente, o Código de Processo Civil admite a 

dispensa de conciliação somente em duas hipóteses: (I) se todas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual e (II) quando não se admitir autocomposição (art. 334, §4°, 

CPC).

 4. Não é o caso, tendo em vista que o direito discutido admite 

autocomposição e ao menos uma das partes demonstrou, expressamente, 

o interesse na composição consensual.

 5. Ademais, a autocomposição contempla a autonomia da vontade das 

partes e é considerado um meio de pacificação social, de modo que, a lei 

assegura ao condutor do processo promovê-la a qualquer tempo, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores (art. 139, inciso V, CPC).

6. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de FEVEREIRO 

de 2020, às 10h30, a realizar-se no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca.

7. Para a concretização dessa medida, INTIMEM-SE as partes, por 

intermédio de seu(s) procurador(es) constituído(s) nos autos (via DJE).

8. Na remota hipótese de os sujeitos processuais não chegarem a uma 

solução do impasse mediante ajuste recíproco, desde já, determino a 

remessa do feito à Secretaria do juízo, a fim de que seja restabelecida a 

marcha processual, com os impulsionamentos necessários (ato 

ordinatório).

Intime(m)-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 37221 Nr: 121-18.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Almeida da Silva, Carolina da Silva Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. O cancelamento da distribuição nos casos em que não houver 

recolhimento de custas, mesmo depois do indeferimento de assistência 

judiciária, afasta a causa geradora do referido tributo.

2. Assim, acolho o requerimento de ref. 33, para afastar da sentença que 

determinou o cancelamento da distribuição, a condenação ao pagamento 

das custas processuais.

3. Desta feita, cumpra-se integralmente a decisão de ref. 29, independente 

do recolhimento das custas.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 149-83.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Rosa da Silva Pivotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos, etc.Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em que a parte 

demandante visa ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da 

conversão da moeda em URV, ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL. FUNDAMENDO e DECIDO.Conforme determinado na sentença, 

eventual percentual devido será apurado em liquidação de 

sentença(...).No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a 

serem elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar 

as partes e, desde já, NOMEIO perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, 

podendo ser encontrado a Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, 

bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, CEP: 78710-155, e nos 

telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, (...) Caso 

não haja depósito dos honorários periciais, apresentado o laudo pericial e 

prestados todos os esclarecimentos necessários, EXPEÇA-SE certidão de 

crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em favor do 

perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, para cobrança em via 

própria.Com a juntada do laudo pericial, QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 

30 DIAS APÓS A PERÍCIA, ABRA-SE vistas às partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), 

consignando que o silêncio será tido como concordância com o 

laudo.Havendo divergências ou dúvidas de qualquer das partes sobre o 

laudo, INTIME-SE o sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.Por fim, com o integral cumprimento das determinações 

acima, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, promovam a 

conclusão dos autos. Converto o processo de conhecimento em 

liquidação de sentença. Proceda-se o Sr. Gestor à conversão do tipo do 

processo para liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se 

o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37357 Nr: 185-28.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Pereira de Freitas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36878 Nr: 2108-26.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Alves David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos, etc.Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em que a parte 

demandante visa ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da 

conversão da moeda em URV, ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL. (...)No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a 

serem elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar 

as partes e, desde já, NOMEIO perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, 

podendo ser encontrado a Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, 

bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, CEP: 78710-155, e nos 

telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.(...) Com a juntada do laudo pericial, QUE 

DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PERÍCIA, ABRA-SE vistas às 

partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, 

do CPC), consignando que o silêncio será tido como concordância com o 
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laudo.Havendo divergências ou dúvidas de qualquer das partes sobre o 

laudo, INTIME-SE o sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.Por fim, com o integral cumprimento das determinações 

acima, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, promovam a 

conclusão dos autos. Converto o processo de conhecimento em 

liquidação de sentença. Proceda-se o Sr. Gestor à conversão do tipo do 

processo para liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se 

o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 1149-55.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON RIBEIRO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Pinheiro Basílio Silva 

- OAB:OAB/MT - 25778, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:13116, JUNIO CESAR DE NORONHA - OAB:15391, Renato 

Wieczorex - OAB:7498

 3.1. Diante do exposto, REJEITO a preliminar de carência da ação por 

ilegitimidade passiva ad causam da requerida Antonielly L. Nogueira 

Eireli-ME.4. Os fatos não estão suficientemente esclarecidos, demandando 

a produção de provas. Assim, e com supedâneo no art. 370 do Código de 

Processo Civil que autoriza, expressamente, que o magistrado estabeleça, 

inclusive de ofício, as provas que entender pertinentes produzir, 

DETERMINO/DEFIRO a produção de PROVA ORAL tendente ao 

DEPOIMENTO PESSOAL das partes autora e rés, bem como a OITIVA DE 

TESTEMUNHAS. 5. Não havendo delimitação consensual pelas partes a 

respeito das questões de fato e de direito (art. 357, § 2º, CPC), FIXO 

pontos controvertidos – (...) Designo Audiência de CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a ser realizada no dia 18 de MARÇO de 

2020, às 13h30min.8. INTIMEM-SE as partes para apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §3°, 

do CPC, ou ratificarem o rol porventura apresentado.9. (...) INTIMEM-SE, 

PESSOALMENTE, os Réus e a parte autora, via mandado de intimação, 

com expressa advertência de que sua ausência importará confissão ficta, 

conforme art. 385, § 1º do CPC. As custas da diligência, caso a parte não 

seja beneficiária da gratuidade de justiça, deverão ser recolhidas no prazo 

comum de 15 dias, sob pena de perda da prova.13. INTIMEM-SE as partes 

para que tomem ciência da presente decisão, podendo solicitar 

esclarecimentos ou ajustes no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo os 

quais, a decisão saneadora se tornará estável (art. 357, § 1º, CPC).13. 

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39534 Nr: 1060-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO PEREIRA MARTINS COMERCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

 Vistos, etc.

Considerando que a última atualização do débito exequendo se deu em 

04/2015 – ref. 02, abra-se vista dos autos à parte exequente, a fim de que 

proceda com a atualização do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, imediatamente conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38215 Nr: 557-74.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva Castro, Marly Francisca de Freitas, 

Janailson Freitas de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA, JUNE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR ANTONIO GRANDO - 

OAB:80935, Flavio Grazziotin - OAB:29.671 RS

 6. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação em relação à 

requerida JUNE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA EPP e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC).7. (...) A fim de evitar 

futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao saneamento, bem 

como ao encaminhamento da instrução do feito, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC), após a apresentação da réplica à contestação, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, devendo os 

litigantes observar:(...)11. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

tornem conclusos para verificação da necessidade de saneamento do 

feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de julgamento antecipado da 

demanda (art. 355, CPC).P. I. Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35458 Nr: 1311-50.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Viana da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT-26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417A/MT

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, impugnar 

a contestação (art. 350, CPC).

2. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), após a apresentação da réplica à 

contestação, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 
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haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37082 Nr: 16-41.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BAILO STEPHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos, etc.Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em que a parte 

demandante visa ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da 

conversão da moeda em URV, ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL. (...)No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a 

serem elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar 

as partes e, desde já, NOMEIO perito JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, 

podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, 

bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, CEP: 78710-155, e nos 

telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.(...).Com a juntada do laudo pericial, QUE 

DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PERÍCIA, ABRA-SE vistas às 

partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, 

do CPC), consignando que o silêncio será tido como concordância com o 

laudo.Havendo divergências ou dúvidas de qualquer das partes sobre o 

laudo, INTIME-SE o sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.Por fim, com o integral cumprimento das determinações 

acima, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, promovam a 

conclusão dos autos. Converto o processo de conhecimento em 

liquidação de sentença. Proceda-se o Sr. Gestor à conversão do tipo do 

processo para liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se 

o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51402 Nr: 2693-73.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

 Vistos, etc.

Considerando que a última atualização do débito exequendo se deu em 

02/2018 – ref. 21, abra-se vista dos autos à parte exequente, a fim de que 

proceda com a atualização do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, imediatamente conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51791 Nr: 2809-79.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO JOSÉ BOTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildean Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

 Vistos, etc.

Considerando que a última atualização do débito exequendo se deu em 

08/2018 – ref. 21, abra-se vista dos autos à parte exequente, a fim de que 

proceda com a atualização do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, imediatamente conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56803 Nr: 1296-42.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildean Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

 Vistos, etc.

Considerando que a última atualização do débito exequendo se deu em 

07/2018 – ref. 02, abra-se vista dos autos à parte exequente, a fim de que 

proceda com a atualização do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, imediatamente conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56929 Nr: 1353-60.2018.811.0035
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURY SANDS COSTA MORAES, Maximino 

Quirino de Moraes, ROGNEY COSTA MORAES, Altamira Gil de Moraes, 

KELY CRISTINA STEPHAN MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Tendo em vista a infrutuosidade da audiência de conciliação (ref. 28), 

cumpra-se as demais providências elencadas no despacho de ref. 05.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54579 Nr: 579-30.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Rodrigues da Silva Amorim, ANNE 

CAROLINE ALVES FREIER GIRARDELLO, Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. INTIMEM-SE os requeridos para juntarem aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora.

2. Em seguida, intime-se o credor para manifestação, em igual prazo.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43081 Nr: 805-06.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Vistos, etc.

 1. Primeiramente, RETIFIQUE-SE no sistema informatizado e na capa dos 

autos (se for o caso) a natureza da ação, para fazer constar 

“cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348 da CNGC.

2. RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos do art. 319 e do 

art. 524, do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do art. 523 do CPC, INTIME-SE a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do trânsito 

em julgado da sentença, via carta com aviso de recebimento - AR, para 

que efetue o pagamento do débito apontado na planilha de cálculos 

elaborada pela contadoria do juízo (ref. 39), acrescido de eventuais 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou 

sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 

523, §1º e §2º do CPC.

4. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE o 

exequente para que promova a atualização do débito com acréscimo da 

multa e dos honorários, expedindo-se, desde logo, ordem de PENHORA E 

AVALIAÇÃO. Ainda, emita-se certidão de inteiro teor da presente decisão 

e entregue-a à parte exequente para possibilitar o protesto junto ao 

Cartório de Protestos desta cidade, nos termos do artigo 517 do CPC, 

fazendo constar as especificações do §2º do mencionado artigo.

 5. Dê-se ciência ao executado de que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação, nos 

próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 

525).

6. Em caso de pagamento integral do valor do débito, no prazo para 

pagamento voluntário, mediante depósito na Conta Única, INTIME-SE o 

exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados 

para depósito e, após, OFICIE-SE à Conta Única para promover a 

vinculação ao presente feito.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44015 Nr: 1124-71.2016.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neto Gasparello, Genovefa Ivone Volpato 

Gasparello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VOLPATO 

GASPARELLO - OAB:51199, Gabriel Ciochetta - OAB:54.151-PR

 Vistos, etc.1. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A, em desfavor de GENOVEFA IVONE GASPARELLO e JOÃO 

NETO GASPARELLO, todos qualificados nos autos.2. Após regular trâmite 

processual, as partes compareceram aos autos informando que 

celebraram acordo, requerendo, expressamente, sua homologação e a 

extinção do processo.É o relatório. Fundamento e Decido.3. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão 

somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes.(....) 8. 

Assim, por serem a partes capazes e estarem devidamente 

representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado à ref. 31, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.9. Determino a desconstituição de eventuais 

penhoras realizada nos autos, com a expedição do necessário às 

baixas.10. Custas conforme pactuado. Não havendo previsão, serão 

divididas igualmente, com a ressalva do §3º do art. 90 do CPC. Honorários 

advocatícios conforme pactuado, não havendo previsão, rateados em 

partes iguais.11. Considerando que a extinção pela homologação de 

acordo é ato incompatível com o direito de recorrer, com fundamento no 

art. 1.000, parágrafo único, do CPC, bem ainda, que as partes renunciaram 

ao prazo recursal, determino que seja certificado o trânsito em julgado 

desta sentença.12. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37067 Nr: 7-79.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO & MARTINS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCIENE CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. A ampliação ou redução da penhora só se justificam quando o valor da 

avaliação for flagrantemente incompatível com o valor exequendo (art. 

874, incisos I e II, do CPC).

2. Tendo em vista que o Exequente não demonstrou que o débito 

atualizado não suplanta o valor da penhora realizada no rosto dos autos 

de código nº 35599, INDEFIRO o pedido de reforço de penhora.

3. INTIME-SE a parte Exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar adotando as medidas pertinentes, sob pena de extinção do 

feito por abandono.

 4. Em caso de inércia do procurador, INTIME-SE a parte credora, 

pessoalmente, e por publicação no DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento do feito, advertindo que a contumácia 

ensejará a extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do 

abandono (art. 485, inciso III, do CPC).

5. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e VOLTEM os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36063 Nr: 1615-49.2014.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Eusébio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINA EVANGELISTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE a parte Autora para apresentar os comprovantes de 

pagamento de IPTU relacionado ao imóvel usucapiendo, bem como, se 

manifestar acerca do mandado de citação de ref. 14.

2. Certifique-se se o despacho inicial foi integralmente cumprido.

3. Na sequência, abra-se vista à Fazenda Pública Municipal.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7649 Nr: 33-58.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nádia Carla Ribeiro da Cruz, Nathalia da Cruz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Deixo de apreciar as manifestações de ref. 15 e 21, haja vista que foram 

analisadas nos Embargos à Execução em apenso.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso (código 37074).

 Com o translado da sentença e da certidão do trânsito em julgado, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco), a fim de 

que adotem as providências necessárias para o prosseguimento do feito.

 Com a inércia das partes, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38433 Nr: 636-53.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, APICE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5.681, Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - 

OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/O, Aperlino Loureiro Neto - 

OAB:15612, HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - OAB:5934/O, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56433 Nr: 1153-53.2018.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Compulsando os autos, verifica-se que a carta de citação da parte 

requerida foi encaminhada para o endereço fornecido nos autos, todavia, 

foi recebido por terceira pessoa (ref. 33).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade 

da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser 

colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta chegue ao 

endereço do citando.

3. Assim, a tentativa de citação da Requerida foi frustrada.

4. Destarte, expeça-se novo mandado de citação, nos termos do 

despacho inicial.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42513 Nr: 605-96.2016.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Vistos, etc.

 1. Tendo em vista que as partes já se manifestaram acerca do laudo 

médico acostado aos autos, ABRA-SE vista ao Ministério Público para 

conhecimento e manifestação.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 353-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO CLAUDINO NETO, Fernando 

Cesar Passinato Amorim, Angelita Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. 1. O aditamento do pedido inicial pode ser feito até a citação, 

independentemente de anuência do réu (art. 329, inciso I, CPC). Assim, 

acolho o pedido de ref. 10, determinando que sejam feitas as correções 

necessárias junto ao sistema informatizado.1.1. Tendo em vista que a 

petição inicial está instruída com cópia do título executivo extrajudicial, 

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 3 (três) dias, 

pagar(em) a dívida (art. 829 do CPC), advertindo-a(s) de que o prazo para 

oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da data 

da juntada aos autos do mandado/carta de citação, salvo no caso de 

cônjuges ou de companheiros, quanto será contado a partir da juntada do 

último, e independentemente de prévia segurança do juízo (arts. 914 e 915 

do CPC). 2(...) Transcorrido o prazo in albis e existindo bem(ns) 

penhorado(s) nos autos, observando-se que a regra do art. 921, § 4º do 

CPC é tão somente para o caso de inexistência de bens penhoráveis, 

intime-se pessoalmente a(s) parte(s) exequente(s) para que, no prazo 5 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, 

inciso III, CPC).14.1.4. Após, certificado no caso de ausência de 

manifestação, LEVANTEM-SE as penhoras existentes e remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, procedendo-se a baixa no relatório estatístico, 

iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente.14.1.5. 

CONSIGNEM-SE a suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas 

junto ao sistema informatizado. 14.1.6. Sendo requeridas diligências 

quanto à continuidade dos atos expropriatórios, TORNEM conclusos para 

análise.15. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome 

do procurador indicado na inicial.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50709 Nr: 2438-18.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtini Transportes Rodoviários Ltda, Roland 

Trentini, Carlos Alberto Zanon, Márcia Rosane Prante Zanon, Marlene da 

Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE o credor, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a proposta de acordo apresentada pelo devedor à ref. 32, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 2815-86.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Aparecida Hermes Ribeiro, Huguenei Custódio 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, impugnar 

a contestação (art. 350, CPC).

2. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), após a apresentação da réplica à 
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contestação, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58236 Nr: 1796-11.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGNEY COSTA MORAES, Maximino Quirino 

de Moraes, Altamira Gil de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.Os executados foram regularmente citados (ref. 12), não 

adimpliram a obrigação, não opuseram embargos e nem ofereceram bens 

à penhora (ref. 14).2.Instado a se manifestar o Exequente pugnou pela 

penhora do bem dado em garantia, mediante expedição de termo de 

penhora (ref. 13).3.Assim, DETERMINO que o cartório LAVRE O 

AUTO/TERMO DE PENHORA, expedindo-se certidão de inteiro teor do ato e 

intimando-se: (...)Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado 

pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a 

importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários 

advocatícios”).5.2. Se for o caso, cumpra-se ainda o disposto nos incisos 

do art. 889 do CPC.5.3. Decorrido o prazo sem manifestação e em sendo o 

valor da avaliação INFERIOR ao valor do débito (art. 876, § 4º, inciso II, 

CPC), LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO, expedindo-se a respectiva 

carta (bem imóvel) OU MANDADO DE ENTREGA (bem móvel) à(s) parte(s) 

adjudicante(s) (art. 877 do CPC), a(s) qual(is) deve(m) ser intimada(s) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste(m) sobre o 

prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.5.4. Decorrido o 

prazo sem manifestação e em sendo o valor da avaliação SUPERIOR ao 

valor do débito (art. 876, § 4º, inciso I, CPC), INTIME-SE a parte Exequente 

para que deposite a diferença entre o valor da avaliação e o valor da 

execução.5.4. Realizado o depósito, LAVRE-SE O AUTO DE 

ADJUDICAÇÃO, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou 

mandado de entrega (bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 877 do 

CPC). Comprovado o registro da carta ou cumprido o mandado de entrega 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) 

executada(s).6. Requerida a ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, 

em leilão judicial, VOLTEM os autos conclusos para as respectivas 

deliberações.Cumpra-se, às providências.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37826 Nr: 430-39.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar a documentação solicitada pela PGE à ref. 77, bem como, 

dentro do prazo assinalado, impugnar a contestação (art. 350, CPC).2. 

Apresentado os documentos, INTIME-SE a parte requerida para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se para a nota fiscal 

apresentada pelo Hospital do Coração ANIS RASSI à ref. 81.3. 

Certifique-se o Sr. Gestor Judiciário, se existem valores vinculados aos 

autos junto à Conta Única.4. A fim de evitar futura arguição de 

cerceamento de defesa e visando ao saneamento, bem como ao 

encaminhamento da instrução do feito, com espeque nos princípios da 

proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), 

após a apresentação da réplica à contestação, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as 

provas que pretendem produzir, devendo os litigantes observar:a)A 

necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela ser produzida, deverá apontar de forma coerente 

e jurídica o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à 

distribuição do ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC);(...)Transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para verificação da 

necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da possibilidade 

de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40810 Nr: 1569-26.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Martins de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação São Luiz LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, impugnar 

a contestação (art. 350, CPC).

2. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), após a apresentação da réplica à 

contestação, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 
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relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49483 Nr: 1815-51.2017.811.0035

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

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

 PARTE AUTORA: Moisés Barbosa de Queiroz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Atenta aos princípios da cooperação ao direito ao contraditório (arts. 6º 

e 10ºdo CPC), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca da impugnação à execução apresentada pelo 

executado à ref. 10.

2. Na sequência, voltem os autos conclusos para análise e deliberações 

pertinentes.

 3. Intimem-s

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48362 Nr: 1165-04.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria de Jesus Oliveira, Eliane Bernardo de Oliveira 

Silva, Elaine Jesus de Oliveira, Welington de Jesus Oliveira, Josefa 

Florinda de Jesus Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lourival Inacio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:15630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, a regra contida no artigo 1.785 do Código Civil, preleciona que 

a sucessão será aberta no último domicílio do falecido. A legislação 

processual civil, por sua vez, dispõe no seu artigo 48:Art. 48. O foro de 

domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, 

a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última 

vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas 

as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no 

estrangeiro.Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio 

certo, é competente:I – o foro de situação dos bens imóveis;II – havendo 

bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;III – não havendo bens 

imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.Vê-se que o 

Código de Processo Civil é claro ao instituir que, é competente o foro de 

situação do último domicílio do autor da herança, e caso não possuísse 

domicílio certo o foro de situação dos bens imóveis.Extrai-se dos autos, 

que o autor da herança faleceu e foi sepultado na cidade de Paraíba-MS, e 

a própria inventariante – Valquiria de Jesus Oliveira – declarou que era 

residente e domiciliada à Rua Ismar Carvalho Brandão, nº 1051, na cidade 

de Paranaíba/MS.Ademais, no curso da demanda, os herdeiros informaram 

a existência de um imóvel situado na cidade de Guarulhos/SP, ao passo 

que não foi relacionado bem imóvel nesta Comarca de Alto Garças/MT, 

senão, a existência de valores em conta bancária.Desse modo, 

evidenciada a incompetência deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, com fulcro no artigo 48 do Código de Processo Civil, declino 

da competência e determino a remessa dos autos a uma das Varas de 

Sucessões de Paranaíba/RS (CPC, art. 64, § 3º), foro de domicílio do autor 

da herança. Decorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

encaminhem-se os presentes autos ao juízo indicado, procedendo-se às 

baixas e comunicações necessárias.Cumpra-se. Às providências.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39564 Nr: 1075-64.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA VIEIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. 1. A Autarquia concordou parcialmente com os cálculos do 

Exequente, discordando, apenas, dos valores referentes a multa diária por 

suposto descumprimento de ordem judicial, alegando que o benefício foi 

devidamente implantado, e caso este juízo entendesse de forma diversa, 

sustenta que eventual descumprimento da obrigação se deu por 

dificuldades burocráticas e acúmulo de serviços. Por fim, pugnou pela 

minoração do dia multa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.2. A sentença 

exarada às fls. 66/68, julgou procedente o pedido e concedeu a tutela de 

urgência, determinando que o INSS implantasse o benefício em 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).3. O ofício n. 2131/2016 (fls. 72) foi recebido pelo Chefe 

da ADJ (Agência de Demandas), em 17/11/2016 (fls. 74) e o benefício foi 

implantado em 30/11/2016 (fls. 91), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da efetiva ciência para o cumprimento da ordem judicial.4. 

Deste modo, não ficou caracterizado descumprimento da ordem judicial.5. 

Destarte, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, tão somente para afastar a cobrança da astreintes.6. Tendo em 

vista a concordância expressa da parte executada em relação ao valor da 

condenação principal e a verba honorária, no montante de R$ 20.676,00 

(ref. 48), HOMOLOGO os cálculos de liquidação, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.7. Preclusa a presente decisão, observando-se 

as disposições contidas no artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115 do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou 

RPV (...)11. Com a chegada da informação de pagamento da RPV ou 

precatório, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o 

que entender de direito. Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58749 Nr: 1981-49.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.Os executados foram regularmente citados (ref. 13), não 

adimpliu a obrigação, não opôs embargos e nem ofereceu bens à 

penhora.2.Instado a se manifestar, o Exequente pugnou pela penhora do 

bem dado em garantia, mediante expedição de termo de penhora nos 

autos (ref. 17).3.Assim, DETERMINO que o cartório LAVRE O 

AUTO/TERMO DE PENHORA, expedindo-se certidão de inteiro teor do ato e 

intimando-se: a) a parte exequente para comprovar a sua averbação junto 

ao ofício imobiliário no prazo de 10 (dez) dias (art. 844, CPC); b) as 

parte(s) executada(s) nos termos do art. 841 do CPC e eventual cônjuge, 

salvo se o regime de casamento for de separação absoluta de bens (art. 

842, CPC).3.1 A intimação da(s) parte(s) executada(s) da penhora 

far-se-á na pessoa de seu(s) advogado(s) ou à sociedade de advogados 

a que ele pertença (art. 841, § 1º, CPC); não o tendo, será(ão) intimada(s) 

pessoalmente, por carta com ARMP (art. 841, § 2º, CPC), ressalvando-se 

que a(s) parte(s) executada(s) é(são) considerada(s) intimada(s) se a 

penhora foi realizada na sua presença (art. 841, § 3º, CPC).4. Penhorados 

os bens, observe-se o disposto no art. 840 do CPC, quanto ao 

DEPOSITÁRIO. Somente com a expressa anuência da(s) parte(s) 

exequente(s) ou nos casos de difícil remoção os bens poderão ser 

depositados em poder da(s) parte(s) executada(s) (art. 840, § 2º, CPC).5. 

Não apresentados embargos, recebidos sem efeito suspensivo ou 

rejeitados CERTIFIQUE-SE E INTIME-SE a parte Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias se manifeste sobre o prosseguimento da execução 

e diga se tem interesse, observada a ordem de preferência estabelecida 

pelo CPC(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58777 Nr: 1991-93.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDIR FOLLMANN-ME, Silvio Kiyoshi 

Tiyoda, José Valdir Follmann, Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda, DULZI 

BONHART FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1.Os executados foram regularmente citados (ref. 11), não 

adimpliram a obrigação, não opuseram embargos e nem ofereceram bens 

à penhora.2.Instado a se manifestar, o Exequente pugnou pela penhora 

dos bens dado em garantia, mediante expedição de termo de penhora nos 

autos (ref. 14).3.Assim, DETERMINO que o cartório LAVRE O 

AUTO/TERMO DE PENHORA, expedindo-se certidão de inteiro teor do ato e 

intimando-se(...) LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO, expedindo-se a 

respectiva carta (bem imóvel) OU MANDADO DE ENTREGA (bem móvel) 

à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 877 do CPC), a(s) qual(is) deve(m) ser 

intimada(s) para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste(m) sobre o 

prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.5.4. Decorrido o 

prazo sem manifestação e em sendo o valor da avaliação SUPERIOR ao 

valor do débito (art. 876, § 4º, inciso I, CPC), INTIME-SE a parte Exequente 

para que deposite a diferença entre o valor da avaliação e o valor da 

execução.5.4. Realizado o depósito, LAVRE-SE O AUTO DE 

ADJUDICAÇÃO, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou 

mandado de entrega (bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 877 do 

CPC). Comprovado o registro da carta ou cumprido o mandado de entrega 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) 

executada(s).6. Requerida a ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, 

em leilão judicial, VOLTEM os autos conclusos para as respectivas 

deliberações.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 2596-73.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta 

por JOSE BARBOSA DOS SANTOS, em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, (...) Há questões processuais 

pendentes, pois a parte requerida, alegou, preliminarmente, a INÉPCIA DA 

INICIAL, alegando que dos fatos narrados não decorrem logicamente a 

conclusão.Em que pese as alegações da parte requerida, os documentos 

acostados aos autos demonstram que o acidente de trânsito ocorreu no 

dia 21/10/2015, havendo mero erro material no boletim de 

ocorrência.Destarte, rejeito a preliminar aventada. Inexistindo outras 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, bem como por 

encontrarem-se presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, dou o feito por SANEADO, passando à organização da 

instrução(...) DEFIRO a produção de provas PERICIAL, isso por que, as 

partes controvertem sobre a extensão das lesões físicas e sua 

equivalência ao seguro DPVAT, o que pode ser demonstrado de forma 

mais satisfatória e célere por meio de perícia técnica, de modo que as 

demais diligências ficam prejudicadas, ou meramente protelatórias (art. 

370, CPC).Nesse passo, NOMEIO o médico Dr. DIÓGENES GARRIO 

CARVALHO, inscrito no CRM/MT 4142, que, em caso de aceitação, deverá 

cumprir rigorosamente o encargo, independentemente de compromisso 

legal, conforme estipula o art. 466, caput, e §1º do CPC.(...).Com a juntada 

do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para os fins e no prazo do §1º, do 

art. 477, do CPC. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à 

conclusão mediante correta triagem.Intimem-se as partes para que tomem 

ciência da presente decisão, podendo solicitar esclarecimentos ou ajustes 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo os quais a decisão saneadora se 

tornará estável (art. 357, § 1º, CPC).Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57465 Nr: 1516-40.2018.811.0035

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIRONE VALE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando os comprovantes juntados às refs. 35, 39 e 42, INTIME-SE a 

parte autora para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve o 
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cumprimento integral do acordo realizado à ref. 33, sob pena de 

presunção de cumprimento, e consequentemente extinção do feito.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53011 Nr: 3286-05.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RALDEIR ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Para regular andamento do feito, determino as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE a Fazenda Pública Nacional e Estadual, para que, havendo 

interesse, se manifestem.

 b) EXPEÇA-SE EDITAL de CITAÇÃO dos INTERESSADOS incertos ou 

desconhecidos, com prazo de 30 (trinta) dias, consoante art. 626, §1º c/c 

art. 259, inciso III, do CPC;

c) INTIME-SE o Ministério Público para se manifestar, haja vista a 

existência de interesse de menor (art. 626, caput, CPC).

d) INTIME-SE a inventariante, por seu advogado, para apresentar as 

últimas declarações, acompanhada do respectivo plano de partilha; juntar 

as competentes certidões negativas fiscais em nome dos falecidos e 

documento comprobatório do recolhimento do ITCD, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, sob pena de remoção.

2. Em seguida, à Fazenda Pública Estadual para pronunciamento (art. 638, 

CPC).

3. Após, nova conclusão.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51154 Nr: 2595-88.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON EVANGELISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta 

por ADAILTON EVANGELISTA DE CARVALHO, em face de SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, (...)Tendo em vista a 

demonstração de que foi homologada a mudança da denominação social 

da requerida, providencie-se as alterações necessárias no sistema 

informatizado, devendo contar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A.Inexistindo outras preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas, bem como por encontrarem-se presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por 

SANEADO, passando à organização de sua instrução. A parte autora 

requereu produção de prova pericial, ao passo que a requerida, pugnou 

pela produção de prova pericial, documental, testemunhal e depoimento 

pessoal da autora.(...) DEFIRO a produção de provas PERICIAL, isso por 

que, as partes controvertem sobre a extensão das lesões físicas e sua 

equivalência ao seguro DPVAT, o que pode ser demonstrado de forma 

mais satisfatória e célere por meio da perícia técnica, de modo que, as 

demais diligências mostram-se inúteis ou meramente protelatórias (art. 

370, CPC).Nesse passo, NOMEIO o médico Dr. DIÓGENES GARRIO 

CARVALHO, inscrito no CRM/MT 4142, que, em caso de aceitação, deverá 

cumprir rigorosamente o encargo, independentemente de compromisso 

legal, conforme estipula o art. 466, caput, e §1º do CPC.(...) Com a juntada 

do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para os fins e no prazo do §1º, do 

art. 477, do CPC. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à 

conclusão mediante correta triagem.Intimem-se as partes para que tomem 

ciência da presente decisão, podendo solicitar esclarecimentos ou ajustes 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo os quais a decisão saneadora se 

tornará estável (art. 357, § 1º, CPC).Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59209 Nr: 2144-29.2018.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RICARDO SILVA GARCIA, Noemi 

Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Providencie-se o apensamento do presente feito à ação de inventário 

distribuída sob o n° 1207-58.2014.8.11.0035.

2. Certifique-se se o despacho inicial foi integralmente cumprido.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58423 Nr: 1869-80.2018.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista o teor do ato ordinatório de ref. 10, INTIME-SE a parte 

autora para informar endereço atualizado do requerido.

2. Apresentando novo endereço, cumpra-se integralmente o despacho 

inicial. Diversamente, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40241 Nr: 1338-96.2015.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice de Lourdes Fernandes Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDEMAR PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de requerimento de ABERTURA DE INVENTÁRIO do 

espólio do falecido WALDEMAR PERES, proposto pela herdeira CLEUNICE 

DE LOURDES FERNANDES (filha).A petição inicial foi emendada (ref. 7).

(...), NOMEIO o(a) requerente CLEUNICE DE LOURDES FERNANDES PERES, 

como inventariante, o(a) qual deverá ser INTIMADO(A) acerca da 

nomeação e da necessidade prestar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.Das demais 

providências.Prestado o compromisso, apresente o(a) inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, nos moldes 

estabelecidos no art. 620 do Código de Processo Civil, sob pena de 

REMOÇÃO ex vi art. 622, inciso I, do CPC.Apresentadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE os herdeiros e os legatários, se houverem, bem 

como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal, 

para que, havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito. 

Consigno que, o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

serão CITADOS pelo correio, observado o disposto no art. 247, sendo, 

ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259 (CPC, art. 626, § 

1º).No ato da citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, 

além de uma via da exordial, uma via das primeiras declarações, a rigor do 

que dispõe o art. 629, §3º, do CPC(...)Havendo o pagamento das dívidas 

vencidas e exigíveis habilitadas na forma do art. 642, CPC, ou declaradas 

nas primeiras e últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade 

formularem pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647, 

CPC), ou desde já, apresentarem plano de partilha.Cumpridas tais 

determinações e comprovado o recolhimento do ITCD, voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38426 Nr: 635-68.2015.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CÂNDIDO DO CARMO, Antonia 

Fraga Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE a parte Autora para apresentar os comprovantes de 

pagamento de IPTU relacionado ao imóvel usucapiendo, bem como, se 

manifestar acerca do mandado de citação de ref. 19.

2. Certifique-se se o despacho inicial foi integralmente cumprido.

3. Na sequência, abra-se vista à Fazenda Pública municipal.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46887 Nr: 475-72.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

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

OAB:5736/MT, Márcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:7659/MT

 Decisão->Decisão de Saneamento e Organização

Vistos, etc.

De acordo com o art. 357 do CPC, nesta fase processual, cabe ao juiz 

proferir decisão de saneamento e organização, vez que encerrada a fase 

das providências preliminares (art. 347, CPC) e não é o caso de 

julgamento antecipado (total ou parcial).

Há questões processuais pendentes, pois a empresa requerida alegou em 

sede preliminar a falta de interesse de agir da parte autora, por ausência 

do laudo do IML.

1. DA NECESSIDADE DO LAUDO REALIZADO PELO IML

 O réu alega ser necessário a juntada de laudo do IML para demonstração 

de aptidão para o ingresso em juízo, em consonância com a Lei 6.194/74.

No entanto, é importante salientar que o laudo do IML não satisfaz a 

demonstração do grau de invalidez, pois é ferramenta utilizada nas vias 

administrativas, nos casos em que a seguradora decida por realizar o 

pagamento de forma extrajudicial.

 No tocante à aplicação da Lei 6.194/74, o legislador teve o intuito de 

facilitar a comprovação das lesões sofridas pela vítima, inclusive o texto 

exalta para o fornecimento de “laudo à vítima”.

 Concomitante a este fato, não é requisito essencial a perícia do IML visto 

que a perícia realizada judicialmente possui maior amplitude e possibilita o 

exercício do contraditório.

 Destarte, os laudos veiculados pelo IML abrangem as áreas criminais, via 

de regra não fixam o grau de invalidez, o que os tornam insuficientes para 

compor as demandas no âmbito cível.

 Por fim, a preliminar alegada não é merecedora de guarida, tendo em vista 

que o laudo pericial do IML é exigido na na esfera administrativa, mas não 

é indispensável em sede judicial, razão pela qual não se vislumbra 

qualquer prejuízo às partes ou qualquer nulidade.

Inexistindo outras preliminares ou prejudiciais de mérito a serem 

analisadas, bem como por encontrarem-se presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, dou o feito por SANEADO, 

passando à organização de sua instrução.

 A parte autora requereu produção de prova pericial, ao passo que a 

requerida, pugnou pela produção de prova pericial, documental, 

testemunhal e depoimento pessoal da autora.

As QUESTÕES CONTROVERSAS dizem respeito à comprovação da 

extensão das lesões decorrentes de acidente de trânsito e sua 

equivalência em termos de indenização de seguro DPVAT. Controverte-se 

sobre eventuais valores pago administrativamente e a existência de 

diferença em favor da parte autora, perseguindo-se probatoriamente o 

quantum da indenização a ser pago ou abatido.

Atenta à natureza dos fatos e à pretensão inicial, DEFIRO a produção de 

provas PERICIAL, isso porque, as partes controvertem sobre a extensão 

das lesões físicas e sua equivalência ao seguro DPVAT, o que pode ser 

demonstrado de forma mais satisfatória e célere por meio da perícia 

técnica, de modo que, as demais diligências mostram-se inúteis ou 

meramente protelatórias (art. 370, CPC).

Nesse passo, NOMEIO o médico Dr. DIÓGENES GARRIO CARVALHO, 

inscrito no CRM/MT 4142, que, em caso de aceitação, deverá cumprir 

rigorosamente o encargo, independentemente de compromisso legal, 

conforme estipula o art. 466, caput, e §1º do CPC.

Considerando que a prova pericial foi postulada por ambas as partes e 

que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, levando em 

consideração os critérios estabelecidos pela Resolução nº 232/CNJ, fixo 

os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Consigne-se que, pelo fato de a perícia ter sido requerida por AMBAS AS 

PARTES, esta deverá ser rateada em partes iguais, consoante estabelece 

o art. 95 do CPC. Todavia, considerando que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, sua cota parte dos honorários periciais será paga pelo 

Estado de Mato Grosso, a teor do art. 95, §3º, inciso II, do CPC.

Sendo o beneficiário da gratuidade o vencedor da demanda, cabe ao 

vencido ressarcir o Estado pelas despesas arcadas por ela na realização 

da perícia (art. 95, §4º, CPC).
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 INTIME-SE a parte REQUERIDA para que efetue o depósito judicial do valor 

que lhe couber, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do CPC), sob pena de 

desistência da prova.

 INTIME-SE o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) 

manifestar aceitação ou recusa do encargo; b) apresentar qualificação 

profissional e, c) indicar telefone fixo, celular e e-mail (§2º, art. 465, CPC).

Com a aceitação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, CPC), se ainda 

não tiverem apresentado, como também para impugnarem a proposta de 

honorários, se for o caso.

 Caso a parte requerida deposite o valor dos honorários periciais, 

INTIME-SE, por ato da Secretaria, o perito para designar data para o início 

dos trabalhos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, comunicando a 

Secretaria da Vara por e-mail, que providenciará as devidas intimações, 

assegurando-se o acesso e o acompanhamento dos assistentes 

indicados, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC).

Aceito o encargo, advirto que o Sr. perito:

a) deverá oportunizar às partes e/ou aos assistentes técnicos a presença 

na perícia que será realizada, sob pena de nulidade da perícia e 

impossibilidade de levantamento dos honorários;

b) os honorários periciais poderão ser levantados 50% (cinquenta por 

cento) no início da perícia e o restante, com resposta aos quesitos e 

eventuais questionamentos das partes;

c) o e-mail informado poderá ser utilizado como meio de comunicação e 

intimação dos atos processuais, devendo diligenciar e acompanhar as 

mensagens enviadas;

d) deverá apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis a 

contar da realização da perícia.

e) O laudo deverá conter respostas objetivas aos quesitos do Juízo e das 

partes, devendo esclarecer se a invalidez da parte autora, decorre das 

lesões sofridas no acidente narrado na inicial; se é total ou parcial e, no 

caso desta, se foi completa ou incompleta, devendo o perito indicar qual o 

percentual constante da tabela será utilizado e, ainda, em se tratando de 

invalidez parcial incompleta, qual dos percentuais constantes do inciso II 

(repercussão intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou apenas sequela 

residual (10%) será adotado para, juntos, comporem o percentual final de 

invalidez da parte autora.

Com a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para os fins e no 

prazo do §1º, do art. 477, do CPC.

 Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem.

Intimem-se as partes para que tomem ciência da presente decisão, 

podendo solicitar esclarecimentos ou ajustes no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, findo os quais a decisão saneadora se tornará estável (art. 357, § 

1º, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44402 Nr: 1282-29.2016.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Valacir Conceição dos Santos, Janete Alves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barbosa da Silva, ESPÓLIO MARIA 

JERÔNIMA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte requerente atendeu a determinação de 

emenda à inicial e que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e art. 

320, ambos do CPC, RECEBO a petição inicial, inclusive, com o aditamento 

de ref. 17.

2. CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (em lugar incerto e não 

sabido), bem como eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, 

do CPC), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, sob pena de revelia, atentando-se o Sr. Gestor ao disposto 

no art. 229 do CPC.

3. Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, 

por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) 

dias, para apresentar contestação (art. 246, § 3º, CPC), e que não 

apresentada contestação serão presumidos verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (arts. 344 do CPC).

4. INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar eventual interesse na causa, encaminhando a cada ente 

a cópia da inicial e dos documentos que a instrui.

5. Decorridos os prazos para contestação e manifestação das Fazendas 

Públicas, bem como eventual réplica, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Apresentada a manifestação ministerial, VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43518 Nr: 924-64.2016.811.0035

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofito Caminhões e Defensivos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmir Antonio Cordenonzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Vistos, etc.

 No caso em tela, ressalte-se que a finalidade específica da execução 

para entrega de coisa certa é a obtenção da coisa determinada pelo 

gênero e quantidade que se encontra no patrimônio do devedor ou de 

terceiros.

E, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, seja porque o 

bem não foi encontrado, seja porque pereceu ou foi alienado, poderá o 

credor optar pela entrega da quantia em dinheiro equivalente ao valor da 

coisa, postulando a conversão da execução de coisa certa em execução 

por quantia certa, nos termos do estatuído no artigo 809 do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe, in verbis:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o 

valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for 

encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

No caso em apreço, os executados foram devidamente citados para 

entrega da coisa devida, todavia, até o momento, não o fizeram, razão 

pela qual imperativa a conversão da execução para entrega de coisa 

certa para quantia certa.

Desta feita, torna-se necessária a prévia apuração do valor, por 

estimativa do credor ou por arbitramento.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, em 10 (dez) dias.

No caso de inércia do procurador em relação aos atos processuais 

indispensáveis ao regular andamento da demanda, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, e por publicação no DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do processo, advertindo-se 

que a contumácia ensejará a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, em virtude do abandono (art. 485, inciso III, do CPC).

Transcorrido o prazo acima, certifique-se, após, voltem conclusos para as 

deliberações pertinentes.

No mais, providencie-se as alterações no sistema informatizado, 

observando-se o peticionado à ref. 42.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43519 Nr: 925-49.2016.811.0035

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofito Caminhões e Defensivos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmir Antonio Cordenonzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Vistos, etc.

 No caso em tela, ressalte-se que a finalidade específica da execução 

para entrega de coisa certa é a obtenção da coisa determinada pelo 

gênero e quantidade que se encontra no patrimônio do devedor ou de 

terceiros.

E, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, seja porque o 

bem não foi encontrado, seja porque pereceu ou foi alienado, poderá o 

credor optar pela entrega da quantia em dinheiro equivalente ao valor da 

coisa, postulando a conversão da execução de coisa certa em execução 

por quantia certa, nos termos do estatuído no artigo 809 do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe, in verbis:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o 

valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for 

encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

No caso em apreço, os executados foram devidamente citados para 

entrega da coisa devida, todavia, até o momento, não o fizeram, razão 

pela qual imperativa a conversão da execução para entrega de coisa 

certa para quantia certa.

Desta feita, torna-se necessária a prévia apuração do valor, por 

estimativa do credor ou por arbitramento.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, em 10 (dez) dias.

No caso de inércia do procurador em relação aos atos processuais 

indispensáveis ao regular andamento da demanda, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, e por publicação no DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do processo, advertindo-se 

que a contumácia ensejará a extinção do processo, sem resolução do 

mérito, em virtude do abandono (art. 485, inciso III, do CPC).

Transcorrido o prazo acima, certifique-se, após, voltem conclusos para as 

deliberações pertinentes.

No mais, providencie-se as alterações no sistema informatizado, 

observando-se o peticionado à ref. 48.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 1207-58.2014.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSG, SGDSG, Noemi Gonçalves dos Santos, DINAIR 

GONÇALVES DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RICARDO SILVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Sobre o laudo de avaliação de ref. 27, colha-se manifestação do 

Ministério Público, em seguida, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Estadual, para pronunciamento.

2. Expeça-se ofício às instituições financeiras declinadas na exordial, 

solicitando as informações e extratos bancários no período informado pela 

inventariante.

3. Com o aporte das informações, INTIME-SE a inventariante para proceder 

ao regular andamento do feito.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35399 Nr: 1279-45.2014.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSO DAVID LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Cirino Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Visando o regular andamento do feito, determino a INTIMAÇÃO da 

inventariante, por seu advogado, para apresentar as últimas declarações, 

acompanhada do respectivo plano de partilha; juntar as competentes 

certidões negativas fiscais em nome do autor da herança e documento 

comprobatório do recolhimento do ITCD, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de remoção.

2. Em seguida, à Fazenda Pública Estadual para pronunciamento (art. 638, 

CPC).

3. Após, nova conclusão.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35679 Nr: 1426-71.2014.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA FANTIM ALMEIDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. 1. Versam os autos sobre EMBARGOS À EXECUÇÃO, oposto 

por CÉLIA FANTIM ALMEIDA-ME, nos quais, entre pedidos outros, pugna 

pela concessão da assistência judiciária gratuita. Instada a apresentar 

documentação comprobatória de sua condição de hipossuficiência, a 

Embargante juntou o contratou social (ref. 20).2. (...)5. No caso em tela, a 

fim de embasar seu pedido, a requerente trouxe aos autos cópia de seu 

contrato social (ref. 20). Porém, referido documento não comprova 

precariedade econômica, ao contrário, indica que a parte tem condições 

de arcar com as custas e despesas processuais, tendo em vista o capital 

social informado.6. Ressalte-se, por derradeiro, que o rigorismo atinente à 

análise da matéria em apreço se impõe, porquanto, se por um lado a 

concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas afigura-se 

legítima à preservação da atividade econômica-empresarial quando 

veementemente demonstrado os requisitos para tal mister, por outra ótica, 

a concessão da benesse equivocadamente acarreta tratamento às partes 

em dissonância com o princípio da isonomia, além do que, impõe ao 

vencedor a suspensão da faculdade de exigir as verbas imputadas ao 

sucumbente a este título.7. Assim, com base na fundamentação exposta, 

INDEFIRO o pleito da Assistência Judiciária Gratuita à Embargante.8. Por 
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conseguinte, INTIME-SE a parte Embargante, por seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, RECOLHER as custas e taxas judiciárias 

respectivas, sob pena de indeferimento da petição, consoante parágrafo 

único do art. 321, c/c art. 320, ambos do CPC, e cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36373 Nr: 1761-90.2014.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GRECO - 

OAB:OAB/SP 234.347, Max Sivero Mantesso - OAB:200889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as determinações 

edificadas no despacho de ref. 3 não foram cumpridas a rigor, vez que 

não foi realizada a avalição do bem.

 2. Destarte, cumpra-se integralmente os comandos insertos no despacho 

de ref. 03 e 07.

3. No mais, diante das informações prestadas pelo leiloeiro à ref. 16, 

nomeio os leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, LUIZ BALBINO 

DA SILVA e JOABE BALBINO DA SILVA, para atuarem na condução da 

alienação dos bens penhorados.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5019 Nr: 330-36.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Dionísio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Deixo de apreciar as manifestações das partes relacionadas aos 

cálculos, haja vista que essa matéria objeto dos Embargos à Execução em 

apenso.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso (código 39139).

 Com o translado da sentença e da certidão do trânsito em julgado, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco), a fim de 

que adotem as providências necessárias para o prosseguimento do feito.

 Havendo inércia das partes, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14583 Nr: 617-86.2011.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STN, Umbelina Tavares Nerys

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

interpostos às fls. 95/96 poderá implicar em modificação da decisão 

embargada (efeitos infringentes), INTIME-SE a Embargada para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do referido recurso, a 

teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42071 Nr: 397-15.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ilário Santos da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Vistos, etc.

Considerando que a sentença proferida à ref. 86 foi parcialmente alterada 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

acordão da Apelação acostado à ref. 151, DETERMINO as seguintes 

providências:

A) Expedição de guia de execução definitiva para o réu JOSÉ ILÁRIO 

SANTOS DA PAZ, observando os termos do referido acórdão;

B) Elaboração de cálculo de pena;

C) O lançamento do nome do réu no rol dos culpados, bem como o registro 

de antecedentes criminais;

D) Oficie-se à Justiça Eleitoral em atenção ao art. 15, III da Constituição 

Federal;

E) A restituição do aparelho celular apreendido ao Sentenciado;

F) Elaboração de cálculo das custas processuais e da multa, se houver, e 

INTIMAÇÃO do réu para efetuar o pagamento, no prazo de 10 dias, sob 

pena de remessa dos documentos necessários à Procuradoria da 

Fazenda Estadual para a inscrição na dívida ativa e a consequente 

execução.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.

 Ciência ao MPE e à defesa técnica.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46010 Nr: 81-65.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sylvio Schindler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ANA MARIA 

DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a audiência conciliatória anteriormente designada 

não foi realizada em razão da parte requerida não ter sido regularmente 

citada/intimada, DETERMINO o reagendamento da audiência conciliatória no 

CEJUSC para o dia 05/02/2020, às 12h30min, com a citação/intimação da 

parte Requerida no novo endereço fornecido pela parte Autora (ref. 38), 

devendo constar no mandado as advertências do despacho inicial.

2. Às providências. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41536 Nr: 155-56.2016.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento e encaminhamento da instrução do feito, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49815 Nr: 1994-82.2017.811.0035

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio de Paula Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que decorreu o prazo convencionado, INTIME-SE a parte 

requerida, para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve proposta 

de compra e venda do imóvel, declinando os motivos relevantes para a 

solução do conflito.

2. Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contestação, 

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

dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50184 Nr: 2195-74.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BATISTA BORGES, LAIRA 

RODRIGUES DE CARVALHO, Paraguassu Gregório Júnior, Veridiana de 

Fátima Dourado, Sidelma Moraes Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 Em razão do exposto, RECEBO A INICIAL e determino a CITAÇÃO dos 

Requeridos, para responderem aos termos da ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-os de que, não havendo resposta, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC 344).Se 

houver resposta (contestação), com preliminares (CPC, art. 337) ou 

defesa de mérito indireta – alegação de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito alegado na inicial-, manifeste-se a parte Autora, em 30 

(trinta) dias (CPC 350 e 351, c/c 183).Se houver juntada de documentos 

pela parte Autora, deverão ser intimados os Réus para manifestação em 

15 (quinze) dias (CPC 437, parágrafo 1º).Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56592 Nr: 1199-42.2018.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandervaldo Bezerra de Resende, Claudia Francisca da 

Silva Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO THOMAS DE 

AQUINO, ASSIS BRASIL RIBEIRO DE AQUINO, ANTONIO CARLOS RIBEIRO 

DE AQUINO, Suzana Kathia Ribeiro de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1. Tendo em vista que a parte requerente atendeu a 

determinação de emenda à inicial e estão preenchidos os requisitos do art. 

319 e art. 320 do CPC, RECEBO a petição inicial. 2. Atenta aos documentos 

juntados pela parte Autora à ref. 15, bem como à presença de outros 

elementos que demonstram a ausência de capacidade financeira dos 

postulantes para suportarem as custas do processo sem prejuízo de seu 

próprio sustento ou de sua família, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, 
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na forma disposta no artigo 98 do Código Processo Civil, (...).4. CITE(M)-SE 

por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo (em lugar incerto e não sabido), bem 

como os eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, 

sob pena de revelia, atentando-se o Sr. Gestor ao disposto no art. 229 do 

CPC.5. Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área 

usucapienda, por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentar contestação (art. 246, § 3º, CPC), e que 

não apresentada contestação, serão presumidos verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (arts. 344 do CPC).6. INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, 

via postal, os representantes da Fazenda Pública Municipal, Estadual e 

Federal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem eventual 

interesse na causa, encaminhando a cada ente a cópia da inicial e dos 

documentos que a instrui.7. Decorridos os prazos para contestação e 

manifestação das Fazendas Públicas, bem como eventual réplica, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.8. Apresentada a 

manifestação ministerial, VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40812 Nr: 1570-11.2015.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito da Comarca de Alto Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Trata-se pedido de restituição de coisa apreendida formulado por 

FERNANDO LUIZ ALVES, aduzindo que é proprietário do documento, e que 

este não interessa ao processo.

2. O Ministério Público manifestou-se favoravel ao pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. A restituição de coisas apreendidas é o procedimento legal de 

devolução a quem de direito, do objeto apreendido.

4. Como bem anotou o Presentante ministerial, o documento pessoal (CNH) 

apreendido nos autos principais não se reveste de imprescindibilidade 

probatória, pelo que, não interessa mais ao processo.

5. Diante do exposto, DEFIRO a restituição da Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH, em favor do requerente.

6. Expeça-se o competente Termo de Devolução da Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH.

7. Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso.

8. Em seguida, preclusa a presente decisão, desapense-se, e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 9. Intime-se. Cientifique-se o MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46928 Nr: 494-78.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRIZIO TADEU SEVERO DOS 

SANTOS - OAB:7498

 Vistos, etc.

 1. INTIME-SE a parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

apólice de seguros comprovando que o veículo semirreboque, placas HTS 

– 8645, era segurado, sob pena de indeferimento do pedido de 

denunciação à lide.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44832 Nr: 1496-20.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laureci Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37790 Nr: 413-03.2015.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Francisco de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS - 

OAB:133016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Eduardo da Silveira 
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Leite - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de SEBASTIÃO 

FRANCISCO DE JESUS, ambos qualificados nos autos, alegando excesso 

de execução, por ter o autor apresentado período de cálculo de 03/06 a 

06/2011, no entanto, a execução deveria se limitar ao óbito do exequente 

(11/07/2009).

Regularmente intimada, a parte Embargada manifestou-se à ref. 22 

CONCORDANDO com a planilha de cálculos apresentada pela parte 

Embargante, pugnando pela homologação e expedição de RPV.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte Embargada concordou expressamente com os 

cálculos apresentados, reconhecendo a procedência da demanda, JULGO 

PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pelo Embargante às 

fls. 04/06, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por 

cento) do excesso reconhecido na presente impugnação, consignando 

que fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE cópia da 

presente sentença e da certidão de trânsito em julgado aos autos em 

apenso, desapensando-se e encaminhando o presente feito ao ARQUIVO 

com as comunicações e baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43093 Nr: 808-58.2016.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Floriana Lobo dos Santos, Gustavo Lobo 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADALTO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1. Tendo em visa a existência de herdeiro incapaz, torna-se necessária a 

avaliação judicial dos bens que compõem o espólio, a fim de que sejam 

preservados seus interesses no tocante à apuração do valor quantitativo 

da herança.

2. Assim, em consonância com a manifestação da Fazenda Pública 

Estadual (ref. 34) e parecer ministerial de ref. 39, determino a avaliação 

dos bens que compõem o acervo hereditário e descritos nas primeiras 

declarações, por Oficial de Justiça – Avaliador Judicial, nos termos do art. 

630 do CPC/15.

2. Acostado aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 635, CPC).

3. Após, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público 

para manifestação sobre a avaliação.

4. Havendo impugnação do laudo, deverão os autos serem remetidos à 

conclusão. Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada para 

apresentar as últimas declarações (art. 636, CPC), com o plano de partilha, 

bem como juntar a guia do imposto e comprovante de 

recolhimento/isenção.

3. Em seguida, ao MPE e à Fazenda Pública (art. 638, CPC).

4. Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento/isenção do 

ITCD, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49661 Nr: 1898-67.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMISA BARBARA DA MATA CAJANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SIVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Diante do exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual 

suscitada, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

observando-se a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.CERTIFICADO o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51282 Nr: 2647-84.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA MIRANDA, Aderwesley Corecha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

RONDONOPOLIS-MT, DHEYCE DAIANE INÁCIO CINAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednaldo de Carvalho Aguiar - 

OAB:3179/MT, Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - 

OAB:7062/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 
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inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58303 Nr: 1837-75.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suenir Carvalho Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43904 Nr: 1066-68.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nilton Fraga Ribeiro, Manoel Fraga 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 Vistos, etc.1. Trata-se de Ação de Declaratória de Nulidade de Negócio 

Jurídico proposta por ALEXANDRA ALVES DE MORAES em desfavor do 

ESPÓLIO DE NILTON FRAGA RIBEIRO, representado por sua inventariante 

EMÍLIA FRAGA DE MORAES e de MANOEL FRAGA DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.2. De acordo com o art. 357 do CPC, nesta fase 

processual, cabe ao juiz proferir decisão de saneamento e organização, 

vez que encerrada a fase das providências preliminares (art. 347, CPC) e 

não é o caso de julgamento antecipado (total ou parcial).3. A preliminar 

aventada pela parte requerida se confunde com o mérito e com ele será 

oportunamente apreciada. Inexistem questões processuais pendentes. 

Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo. Não há nulidades a serem reconhecidas. Destarte, 

DECLARO o processo SANEADO, por conseguinte, passo à fase de 

organização e especificação de provas.(...). À luz dos pontos 

controvertidos, defiro a produção da prova ORAL, consistente na 

inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes. 8. Designo 

Audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a ser realizada 

no dia 18 de MARÇO de 2020, às 17:30 horas.7. INTIMEM-SE as partes 

para apresentarem o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 357, §3°, do CPC, ou ratificarem o rol porventura 

apresentado.8. (...). INTIMEM-SE as partes para que tomem ciência da 

presente decisão, podendo solicitar esclarecimentos ou ajustes no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, findo os quais, a presente decisão saneadora se 

tornará estável (art. 357, § 1º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38312 Nr: 594-04.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Silva Catulé Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Lessa Claúdio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Vistos, etc.1. De acordo com o art. 357 do CPC, nesta fase processual, 

cabe ao juiz proferir decisão de saneamento e organização, vez que 

encerrada a fase das providências preliminares (art. 347, CPC) e não é o 

caso de julgamento antecipado (total ou parcial).2. Inexistem preliminares a 

serem apreciadas, bem como não há questões processuais pendentes. 

Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo. Não há nulidades a serem reconhecidas. Destarte, 

DECLARO o processo SANEADO, por conseguinte, passo à fase de 

organização e especificação de provas.3. A parte Autora pugnou pela 

produção de prova oral, consistente na oitiva da testemunhas e 

depoimento pessoal, bem como documental e pericial (ref. 39), enquanto 

que a parte requerida pleiteou a produção de prova testemunhal, 

depoimento pessoal e prova documental (ref. 38).4. As partes divergem 

acerca da capacidade civil do falecido Rausizo Lessa Barbosa no 

momento da doação do bem através de Escritura Pública de testamento, 

ou seja, se o doador possuía discernimento suficiente para a prática do 

negócio jurídico realizado em 23/04/2013. 5. À luz do ponto controvertido, 

defiro a produção da prova ORAL, consistente na inquirição de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes. 5.1. Indefiro o 

requerimento de prova pericial e documental, eis que a parte requerente 

não justificou seu motivo, ainda que houvesse, a prova técnica seria 

impraticável. 6. Designo Audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada no dia 18 de MARÇO de 2020, às 15:30 

horas.7. INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §3°, do CPC, ou 

ratificarem o rol porventura apresentado.(...) INTIMEM-SE as partes para 

que tomem ciência da presente decisão, podendo solicitar esclarecimentos 
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ou ajustes no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo os quais, a presente 

decisão saneadora se tornará estável (art. 357, § 1º, CPC).14. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35454 Nr: 1309-80.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. 1. A Autarquia concordou parcialmente com os cálculos do 

Exequente, discordando, apenas, dos valores referentes a multa diária por 

suposto descumprimento de ordem judicial, alegando que o benefício foi 

devidamente implantado, e caso este juízo entende de forma diversa, 

sustenta que eventual descumprimento da obrigação se deu por 

dificuldades burocráticas e acúmulo de serviços. Por fim, pugnou pela 

minoração do dia multa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.2. A sentença 

exarada às fls. 86/87, julgou procedente o pedido e concedeu a tutela de 

urgência, determinando que o INSS implantasse o benefício da Autora em 

15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais).3. 

O ofício n. 1.922/2016 (fls. 105) foi recebido pelo Chefe da ADJ (Agência 

de Demandas), em 05/10/2016 (fls. 107) e o benefício foi implantado em a 

partir do mês 10 de 2016 (fls. 119), ou seja, dentro do prazo assinalado na 

sentença. 4. Deste modo, não houve descumprimento da ordem judicial.5. 

Destarte, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, tão somente para afastar a cobrança da multa astreintes.6. 

Tendo em vista a concordância expressa da parte executada em relação 

ao valor da condenação principal e a verba honorária, no montante de R$ 

27.022,24 (fls. 103/104), HOMOLOGO os cálculos de liquidação, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.7. Preclusa a presente decisão, 

observando-se as disposições contidas no artigo 535, §3º, do CPC, e com 

base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a EXPEDIÇÃO de 

PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional Federal da 1º Região (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35246 Nr: 1161-69.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Julio Domingues Arcoverde Angeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Borges de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 Vistos, etc.1. De acordo com o art. 357 do CPC, nesta fase processual, 

cabe ao juiz proferir decisão de saneamento e organização, vez que 

encerrada a fase das providências preliminares (art. 347, CPC) e não é o 

caso de julgamento antecipado (total ou parcial).2. Considerando que 

inexistem preliminares ou outras questões processuais pendentes, 

DECLARO o processo SANEADO, por conseguinte, passo à fase de 

organização e especificação de provas.3. Para o pronto andamento do 

feito, em atenção ao disposto no art. 357 do CPC, FIXO ponto controvertido 

a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil a existência 

de nexo de causalidade, a extensão do dano e a sua equivalência em 

termos de indenização. A existência de agressões reciprocas.4. DELIMITO 

as questões de direito às normas definidoras da responsabilidade civil. 5. 

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que, por 

ora, reputo pertinente a PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, e 

DEPOIMENTO PESSOAL das partes.6. Mantenho a distribuição estática do 

ônus da prova, nos termos do caput do artigo 373 do Código de Processo 

Civil, por não vislumbrar dificuldade das partes em sua produção. 

Destarte, cumpre à parte requerente fazer prova dos fatos constitutivos 

de seu direito (art. 373, I, CPC) e à parte requerida, dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).7. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de MARÇO 

de 2020, às 16h30.8. INTIMEM-SE as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §3°, 

do CPC, ou ratificarem o rol porventura apresentado.9. (...) INTIMEM-SE as 

partes para que tomem ciência da presente decisão, podendo solicitar 

esclarecimentos ou ajustes no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo os 

quais, a presente decisão saneadora se tornará estável (art. 357, § 1º, 

CPC).14. Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 2677-22.2017.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINA S/A, 

Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8224/A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431/B - 

MT, LARISSA SENTO SÉ ROSSI - OAB:16330, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8184-A/MT, Tamara Oliveira Peixoto - OAB:30.903/BA, 

YAN MEIRELLES DE MEIRELLES - OAB:25.088/BA

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41575 Nr: 174-62.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Luiza Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima

Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A

 Visto, etc.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela 

antecipada “inaudita altera pars”, proposta por ANTÔNIA LUIZA MARTINS 

DE OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos.

2. Entre um ato e outro, a parte Autora informou que houve perda do 

objeto da demanda, vez que efetuou o pagamento do débito em atraso e 

foi restabelecido o fornecimento de energia em sua residência. Assim, a 

DPE pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. É o relatório do que basta. Fundamento e Decido.

4. Se maiores delongas, denota-se que, no curso da ação, a parte autora 

informou que houve a perda do objeto, não mais persistindo interesse na 

demanda.

 5. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 6. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas pendentes, 

nos termos do art. 90, caput, do CPC e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendo a 

sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, 

do CPC).

 7. Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 P. I. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49582 Nr: 1861-40.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinaide Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE 

ALTO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 6-60.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Diante do exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual, e, 

por via de consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Em 

decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10 % (dez por cento), sobre o valor da causa, em 

consonância com os ditames do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, observando-se a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.CERTIFICADO o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, consoante art. 5º e seguintes 

do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 927-53.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos, etc.Trata-se de liquidação de sentença proposta por servidor 

público municipal, postulando o recebimento de valor referente às 

diferenças de vencimentos nos percentuais constantes na tabela de 

conversão salarial, conforme a classe salarial em 1º de março de 1994, 

com base na Lei Federal nº 8.880/94, bem como ao pagamento de 
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diferenças de vencimentos pela não conversão dos seus vencimentos em 

Unidades Reais de Valor- URV. Instados a manifestação acerca do 

despacho inicial de liquidação de sentença, a parte autora apresentou os 

quesitos, enquanto que a parte requerida: a) impugnou os honorários 

periciais; b) informou que a requerente não trabalhou no período a ser 

periciado; c) pugnou pela concessão de prazo, de no mínimo 90 (noventa) 

dias, para apresentar os documentos solicitados; d) apresentou 

quesitos.Na sequência, vieram os autos conclusos.Fundamento e 

decido.Quanto à impugnação aos honorários periciais, primeiramente, 

consigno que a prova pericial contábil não poderá ser substituída por 

cálculo da contadoria do juízo, vez que revela maior complexidade para 

elucidação do ponto controverso. No tocante ao redimensionamento do 

valor dos honorários periciais, INTIME-SE o douto perito nomeado para 

manifestação.Quanto à alegação de que a parte autora não era 

funcionária pública municipal no período de 11/1993 até 08/1994, devo 

salientar que na liquidação de sentença é vedado discutir novamente a lide 

ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4º, CPC), em respeito à 

coisa julgada. Portanto, não prosperam tais alegações. No que pertine ao 

pedido de suspensão do processo para realização de buscas junto aos 

arquivos, com o escopo de encontrar os documentos solicitados para 

subsidiar a prova pericial, DEFIRO-O. (...) INTIME-SE o perito para o início 

dos trabalhos, observando-se todos os comandos insertos na decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38042 Nr: 528-24.2015.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Augusto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da 16ª Ciretran - MT., JOSÉ CARLOS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada e torno definitiva a 

liminar concedida inicialmente (ref. 03), resolvendo o mérito da causa, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada, mediante o 

envio de cópia.Após o decurso do prazo para eventual interposição de 

recurso voluntário, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a fim de que a matéria acolhida seja submetida ao 

necessário duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, da Lei 

12.016/2009).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Cientifique-se o Ministério Público.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41408 Nr: 95-83.2016.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Paz Ferreira Leobet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA - 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, impugnar 

a contestação (art. 350, CPC).

2. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), após a apresentação da réplica à 

contestação, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45702 Nr: 1923-17.2016.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antônia de Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERINO CORDEIRO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de ação de usucapião extraordinário proposta por Maria 

Antônia de Carvalho Oliveira, pessoa idosa, que afirma ter adquirido, há 15 

(quine) anos, imóvel urbano, situado na Rua 10, n.º 585, Bairro Vila 

Morena, no município de Alto Garças/MT.

2. Compulsando os autos, verifica-se que houve a citação dos réus 

ausentes, incertos, desconhecimento e eventuais interessados, via edital 

(ref. 19).

 2.1. Os confrontantes, Maria Auxiliadora Lopes Alves, Antoniele Moraes 

da Silva e Deusalina Maria de Oliveira, foram regularmente citados (ref. 28)

2.2. A União, o Estado manifestaram desinteresse na lide (ref. 40, 43 ). O 

Município deixou passar em branco o prazo para se manifestar (ref. 44).

3. Certificou-se o decurso de prazo para manifestação dos réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados se 

manifestarem (ref. 45).

 4. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou desinteresse 

no feito.

Diante desse prisma:

 a) DECRETO a revelia de eventuais confinantes e dos réus ausentes e 

eventuais interessados, já que devidamente citados deixaram transcorrer 

‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta.
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b) Nesta senda, NOMEIO curador especial aos revéis citados por edital, na 

forma do art. 72, inciso II do Código de Processo Civil, o ilustre Defensor 

Público com atuação nesta Comarca, o qual deverá ser previamente 

intimado para apresentar a defesa pertinente.

 5. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, certifique-se, após, 

conclusos para novas deliberações.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54070 Nr: 377-53.2018.811.0035

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Francisco Barbosa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Interdição com pedido de Curatela 

Provisória, formulado por JOAQUIM FRANCISCO BARBOSA NETO, com o 

fim de interditar a pessoa de JOSÉ BARBOSA(...).Portanto, não estando 

presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, 

por ora, INDEFIRO o pedido de nomeação de curador provisório para o 

interditando.No mais, a fim de evitar futura arguição de cerceamento de 

defesa e visando ao saneamento, bem como ao encaminhamento da 

instrução do feito, com espeque nos princípios da proibição de decisão 

surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as 

provas que pretendem produzir, devendo os litigantes observar:a)A 

necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela ser produzida, deverá apontar de forma coerente 

e jurídica o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à 

distribuição do ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC);c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, 

esclarecer se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais 

questões de direito entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC);Transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para verificação da 

necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da possibilidade 

de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 59013 Nr: 2076-79.2018.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COUTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudolf Thomas Maria Aernoudts

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manuella Aernoudts - 

OAB:14.503

 Vistos, etc.

1. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao 

saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 703-13.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor 

de LUCIANO RODRIGUES BEZERRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. No curso da ação, antes da citação do requerido, a parte requerente 

manifestou desinteresse no prosseguimento da ação, pugnando pela 

homologação da desistência e arquivamento.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

3. Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação.

4. Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou após a 

resposta.

5. No caso em tela, o pedido de desistência da ação antecede a 

apresentação de resposta do réu, sendo dispensada, portanto, sua 

anuência.

 6. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma 

requerida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC).

7. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo a Secretaria providenciar o necessario para liberação da 

constrição. Revogo a liminar deferida. Recolha-se eventuais mandados.
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8. Havendo custas processuais, serão suportadas pela parte requerente, 

a teor do art. 90, caput, do CPC. Sem honorários advocatícios, porquanto, 

não foi triangularizada a relação processual.

9. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 P. I. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52884 Nr: 3217-70.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Souza Leite, MELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, bem 

como a informação de descumprimento da ordem judicial de implantação 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, DEFIRO o pedido formulado à ref. 

50, e, por consequência, DETERMINO a expedição de ofício à Gerencia 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social, para que proceda à 

IMPLANTAÇÃO do beneficio previdenciário, ou comprove a implantação, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte, se já não tiver sido feito.

Em caso de descumprimento da medida no prazo estipulado, desde já, na 

forma do art. 497 e 536, do Código de Processo Civil, MAJORO a 

multa-diária para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que terá vigência 

até que se proceda a efetiva implantação do benefício previdenciário ou 

até o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Cientifique-se, COM URGÊNCIA, a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social, bem como a Agência de Demandas Judiciais, 

acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da multa 

arbitrada.

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57456 Nr: 1512-03.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Inês Gavenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Vistos, etc.1. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em desfavor 

de IVONE INES GAVENDA, todos qualificados nos autos.2. Entre um ato e 

outro, as partes compareceram aos autos informando que entabularam 

acordo, requerendo, expressamente, sua homologação (...) 8. Assim, por 

serem a partes capazes e estarem devidamente representadas, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, extinguindo o feito com resolução do mérito, 

com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.10. 

Custas e honorários advocatícios conforme o pactuado, não havendo 

previsão, serão divididas igualmente, com a ressalva do §3º do art. 90 do 

CPC. 11. Proceda-se à baixa da restrição que recai sob o veículo dado em 

garantia, via sistema renajud.12. Considerando que a extinção pela 

homologação de acordo é ato incompatível com o direito de recorrer, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, bem ainda, que as 

partes renunciaram ao prazo recursal, determino que seja certificado o 

trânsito em julgado da presente.13. Certificado o trânsito em julgado e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10732 Nr: 1221-52.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, FCPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS, BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Évelyn Camilo 

Campos - OAB:11.600/MT, Mario Cardi Filho - OAB:3.584-A, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 182/183, intime-se a parte Requerida para 

que se manifeste acerca do calculo complementar apresentado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56392 Nr: 1136-17.2018.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO APARECIDO BUZETTI, Fabricia Furia 

Buzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO VITÓRIA DO 

NASCIMENTO NETO MARCHIORI - OAB:358791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Vistos, etc.

1. A tutela de urgência antecipa os efeitos do provimento final pretendido 

pelo autor em observância ao princípio da efetividade, mas em detrimento 

aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo 

legal, pois concede-se o direito pleiteado sem a entrega definitiva da tutela 

jurisdicional.

2. Assim, em homenagem aos princípios supramencionados, aliado ao 

princípio da não surpresa, todos enaltecidos pelo Código de Processo Civil 

em vigor (arts. 9º e 10º do CPC), INTIME-SE a parte adversa para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do peticionado à ref. 119.

 3. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos.
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4. Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, Daniel Pugliesse - OAB:49.226, 

Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo Ferreira de 

Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Alexandre Viegas - OAB:9.321-A, AMANDA 

CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, André Farhat Pires - OAB:164.817 

SP, BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - OAB:363392, Bruno 

Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, CARLOS ARAUZ FILHO - OAB:27171, 

CAROLINA FRITSCH - OAB:106504, Caroline Cristine Faria Rabito - 

OAB:23126, Celso Umberto Luchesi - OAB:10.365-A/MT, DANIEL 

VIANA DE MELO - OAB:OAB/SP 309.229, Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - 

OAB:13985/B, Fábio de Oliveira Pereira - OAB:13884, FELIPE TOLEDO 

MARTINS BACCETTO - OAB:OAB/SP 331001, Fernando Tardioli Lúcio 

de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, GUIDO ÍCARO FRITSCH - OAB:89743, 

Gustavo Antônio Feres Paixão - OAB:186.458-SP, João Batista de 

Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - OAB:8.141-B, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP, Lair Pereira Martins - 

OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - 

OAB:OAB/RS 62.993, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:46815, LUIZ ANTONIO 

FILIPPELLI - OAB:15.280A, Luiz gustavo jordão natacci - 

OAB:221.683, Marcio Vinícius Costa Pereira - OAB:22.195-A/MT, 

Medeiros de Azevedo Junior - OAB:7683, Milena Grossi dos 

Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:47761, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:39291, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafael Asevedo Bueno 

Mendes - OAB:59489, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, Reinaldo 

Anieri Júnior - OAB:167.138, RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - 

OAB:209784 OAB/SP, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Sandra Khafif 

Dyana - OAB:131646, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 53.612, Vitor Carvalho Lopes - OAB:131.298/RJ, William 

Carmona Maya - OAB:257198

 “(...) Desta feita, fazendo uso do poder geral de cautela, tendo em vista a 

alegação de inviabilidade do plano apresentado por necessidade de 

adequação ao novo quadro de credores e de elaboração de novo laudo 

econômico-financeiro e demonstração de viabilidade econômica, antes de 

deliberar sobre o pleito, prudente a análise das citadas impugnações, para 

se evitar decisões conflitantes. Para tanto, determino a INTIMAÇÃO do 

Recuperando para indicação das impugnações mencionadas.Por corolário, 

acolho os embargos de declaração porque tempestivos, mas, no mérito, 

julgo-os prejudicados, tendo em vista a necessidade de diligências prévias 

à designação do conclave.No que diz respeito às petições de refs. 366, 

345, 356, e 358, deve a Secretaria providenciar os cadastros, observando 

o direcionamento das intimações na forma dos requerimentos. Intimem-se 

o Recuperando, após a Administradora Judicial para manifestação a 

respeito do peticionado à ref. 350, no prazo de 10 (dez) dias.Procedam ao 

desentranhamento da petição de ref. 365 e documentos que a 

acompanham, bem como à juntada posterior à impugnação apresentada 

em face de Wells Fargo Bank N.A.. Considerando a r. decisão monocrática 

proferida pelo Eminente Ministro Marco Buzzi no “Pedido de Tutela 

Provisória” autuado sob o n.º 2.294 – MT, Intimem-se as empresas LOUIS 

DREYFUS E MACROFÉRTIL para, querendo, apresentar objeção ao plano 

de recuperação judicial e/ou impugnação ao crédito.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, às providências.Alto Garças/MT, 17 de janeiro de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37476 Nr: 270-14.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILAIR NOVAIS ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31041 Nr: 1019-36.2012.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Industria Quimica e 

Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9.977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Beçak David - 

OAB:264.124 SP, Daniel da Cruz Muller Abreu Lima - OAB:6177 MT, 

Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Processo nº: 1019-36.2012.811.0035

Código: 31041

 Decisão->Suspensão ou Sobrestamento->A depender do julgamento de 

outra causa, de outro juízo ou declaração incidente

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que os devedores que figuram no polo passivo da 

presente missiva tiveram seu pedido de processamento de recuperação 

judicial deferido perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis 

(autos n. 14639-12.2015.811.0003), e que o prazo de blindagem 

encontra-se prorrogado até a realização da Assembleia Geral de 

Credores, conforme certidão expedida pela Gestora Judiciária daquela 

Vara (fls. 504), em consonância com o artigo 6º, da Lei 11.101/2005, 

DETERMINO o SOBRESTAMENTO dos atos executórios deprecados, até a 

deliberação do Juízo da recuperação judicial, ou, a parte exequente 

pleitear o pagamento de seu crédito naqueles autos, de acordo com o 

plano de recuperação.

2. Aguarde-se e, após, venham-me os autos conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34555 Nr: 589-16.2014.811.0035
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIA NUNES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 589-16.2014.811.0035

Código: 34555

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que as partes concordaram com os valores descritos 

nas RPVs de fls. 114/115, remetam-me para assinatura dos ofícios 

requisitórios (RPV ou Precatório), para posterior remessa ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos 

termos da Resolução Presi 32 do TRF1.

 2. Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33425 Nr: 1819-30.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ermelina Cajango Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P r o c e s s o  n º :  1 8 1 9 - 3 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 3 5 C ó d i g o :  3 3 4 2 5  

Decisão->DeterminaçãoVistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que as partes foram regularmente intimadas, mas não cumpriram a 

decisão retro. Sendo assim, REITERE-SE a intimação das partes nos 

termos do despacho anterior.Para elaboração da perícia, solicite-se ao 

Estado de Mato Grosso que informe nos autos as alterações legislativas 

que aumentaram ou reestruturaram o salário do cargo da parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias.Quanto aos trabalhos do expert, consigno que, o 

laudo pericial deverá apurar se os cálculos feitos pelo Poder Público 

quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para 

o Real, desrespeitou a legislação que regeu a matéria à época.O perito 

então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se o 

Estado fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, 

nada é devido a parte autora, devendo a liquidação ser declarada 

zero.Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da 

conversão da moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de 

defasagem, o quantum de perda salarial do cargo que ocupa o(a) 

servidor(a).Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá 

verificar se as alterações legislativas reestruturando ou aumentando a 

remuneração do cargo da parte autora superou a defasagem verificada 

até o início do prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 

(cinco) anos que antecederam a propositura da ação.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7017 Nr: 606-33.2006.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Viana da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.Vistos, etc.Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ajuizada por 

ANA MARIA VIANA DA MATA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, em que requer seja 

determinado ao Instituto que pague/implante benefício de 

APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ, sob o fundamento de que 

preenche os requisitos legais necessários ao reconhecimento do 

direito.Às fls. 136/142, comunicou-se o falecimento da parte autora, cuja 

certidão de óbito foi juntada à fl. 142, bem como se colacionou aos autos, 

pedido de habilitação do herdeiro, viúvo da “de cujus”.A autarquia 

manifestou-se acerca da habilitação às fls. 149/150.À fl. 151, 

determinou-se a habilitação dos demais herdeiros da “de cujus”.Pugnou-se 

às fls. 152/153, pela reconsideração do despacho que determinou a 

habilitação de todos os filhos da falecida, para que o feito prossiga 

somente em relação ao viúvo Sr. Cleide Barbosa da Mata.Vieram-me os 

autos conclusos.É o relatório. Fundamento e decido.I - DO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CÔNJUGE 

SUPÉRSTITEPrimeiramente, passo à análise do pleito de reconsideração 

apresentado pelo patrono da parte autora às fls. 152/153.Conforme 

destacado pelo patrono da parte autora, os dependentes previdenciários 

têm prioridade, em relação aos demais sucessores, no recebimento de 

valores não pagos em vida ao segurado(...) Dessa forma, torno sem efeito 

o despacho exarado à fl. 151, no que tange à determinação de habilitação 

dos demais herdeiros da falecida.Por conseguinte, DEFIRO o pedido de 

habilitação do viúvo CLEIDE BARBOSA DA MATA, na qualidade de 

sucessor da parte autora falecida, nos termos do art. 112 da Lei nº. 

8.213/91 c.c art. 688 do NCPC, conforme requerido em petição 

devidamente instruída com a documentação necessária (fls. 137/142).No 

mais, considerando que a atualização do cálculo de liquidação de fls. 

134/135 se deu em 06/2015, intime-se a parte autora para que traga aos 

autos cálculo atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32282 Nr: 589-50.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Lubeka Industria e 

Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Luiz Salvadori de 

Carvalho - OAB:107.460 SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Processo nº: 589-50.2013.811.0035

Código: 32282

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Considerando a possível ocorrência de efeitos infringentes INTIME-SE a 

parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a teor do art. 1.023, § 2º, do CPC.

 2. Havendo manifestação da parte embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2019.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32553 Nr: 891-79.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Ferreira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fantim Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P r o c e s s o  n º :  8 9 1 - 7 9 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 3 5 C ó d i g o : 

32553Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on lineVistos, etc.1. 

Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de 

valores (integral ou parcialmente), seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do CPC, DETERMINO a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD, sendo que, em caso de frutuosidade da 

diligência, deverá ser procedida a restrição de TRANSFERÊNCIA do bem.2. 

Positiva a diligência, imprima-se o detalhamento do(s) veículo(s) 

encontrado(s), a fim de verificar se pende sobre este(s) outra(s) 

restrição(es) judiciais e/ou alienação fiduciária, neste último caso, não se 

procederá com o bloqueio, tendo em vista que a propriedade do veículo é 

do agente financeiro, ressaltando a possibilidade de que a constrição 

recaia sobre os direitos do(a) executado(a) no respectivo contrato, 

mediante requerimento do credor(a).(...).7. Transcorrido o prazo in albis e 

EXISTINDO BEM(NS) PENHORADO(S) nos autos, observando-se que a 

regra do art. 921, § 4º do CPC é tão somente para o caso de inexistência 

de bens penhoráveis, INTIME-SE pessoalmente a(s) parte(s) exequente(s) 

para que, no prazo 5 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção por abandono.8. Sendo requeridas diligências quanto à 

continuidade dos atos expropriatórios, TORNEM conclusos para 

análise.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 16 de janeiro 

de 2020.Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36639 Nr: 1905-64.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélio Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828, ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito ao autora para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se acerca das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13458 Nr: 653-65.2010.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando demonstrada a quitação do tributo “causa-mortis”, e juntadas as 

certidões negativas das Fazendas Públicas, na forma do art. 654 do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o PLANO DE PARTILHA de fls. 89/90, dos bens do espólio de 

DOMINGOS ANTONIO DE SOUZA, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Em consequência, julgo extinto o processo e assim o faço com 

resolução de mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Ademais, ADJUDICO em favor do cessionário JUVENIL 

JOSÉ DE SOUZA, o imóvel inventariado descrito no item “c” das primeiras 

declarações (fls. 22/24), ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros.Em tempo, condeno o espólio ao pagamento das 

custas processuais, mas com as ressalvas do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

ausência de litigiosidade.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

respectivo FORMAL DE PARTILHA, CARTA DE ADJUDICAÇÃO e 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para a venda do veículo arrolado nas primeiras 

e últimas declarações, em favor dos herdeiros e do cessionário 

contemplados, conforme acordo homologado. Homologo, desde já, caso 

haja requerimento unânime, a renúncia ao prazo recursal.Cumpridas as 

disposições retro e não havendo outros requerimentos, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 787-87.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FANTIM ALMEIDA-ME, Celia Fantim 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JÚNIOR 

- OAB:8872/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

1. DEFIRO o requerimento de fl. 91.

2. INTIME(M)-SE O(S) EXECUTADO(S) (por seu(s) PROCURADOR(ES), não 

o(s) tendo deverá(ão) ser intimado(s) PESSOALMENTE para indicar(em) 

bens passíveis de penhora, advertindo-o(s) de que é atentatório à 

dignidade da justiça o ato do executado que intimado não indica ao juiz, em 

5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os seus bens sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, bem como a prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa desse ônus (art. 774, 

inciso V, CPC), incidindo em multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de 

natureza processual, que reverterá em proveito do(s) credor(s), exigível 

na própria execução (art. 774, parágrafo único, CPC).

3. Transcorrido o prazo e não havendo manifestação do(s) executado, 

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito em 15 

(quinze) dias, requerendo aquilo que entender por direito, oferecendo 

bens passiveis de penhora, sob pena de suspensão do processo.

4. Transcorrido o prazo in albis e não sendo encontrados bens 

penhoráveis (art. 921, inciso III, CPC5), certifique-se e SUSPENDA-SE a 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, período no qual a prescrição restará 

suspensa (art. 921, § 1º, CPC), sem prejuízo de posterior requerimento de 

desarquivamento se forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3º, 

CPC).

 5. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos (art. 921, § 2º, 

CPC), dando-se baixa no relatório estatístico (art. 1.266, CNGC), passando 

a correr o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC).

6. Anotem-se a suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas 

junto ao sistema informatizado
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7. Sendo requeridas diligências quanto à continuidade dos atos 

expropriatórios, TORNEM conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46125 Nr: 146-60.2017.811.0035

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT, Gestor 

Judiciário da Vara Única da Comarca de Alto Garças- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista a celeuma instaurada nos autos, com fundamento do 

art. 712, do Código de Processo Civil, determino, de ofício, a restauração 

dos autos nº 1723/1988 (código 1885).

2. Nos termos do art. 714 do CPC, CITE-SE a parte contrária para contestar 

o pedido no prazo de 05 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as 

contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em 

seu poder.

 3. Em caso de concordância com a restauração, lavre-se o competente 

auto para assinatura pelas partes e posterior homologação (art. 714, § 1º, 

do CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51351 Nr: 2666-90.2017.811.0035

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolino Alves Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO FIALHO DE 

CARVALHO, ESPÓLIO DE JOVELINA ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. A seção IX do CAPÍTULO VI do Título III do CPC trata do arrolamento 

judicial como forma sumária de processamento do inventário judicial, 

trazendo no art. 659, §2°, a possibilidade de homologação e expedição 

dos formais de partilha antes mesmo da comprovação do recolhimento do 

imposto de transmissão e demais tributos incidentes, intimando-se o Fisco 

para que proceda à cobrança e/ou lançamento em dívida pública, 

exigindo-se a apresentação de plano de partilha amigável.

2. No caso dos autos, os herdeiros e cessionário figurante da partilha, são 

maiores, capazes; foi atribuído valor aos bens do espólio; apresentado 

plano de partilha e o valor dos bens não supera 1.000 (mil) salários 

mínimos, todavia, os herdeiros Maurino Alves Fialho e Analia Maria de 

Carvalho Ferreira, não estão devidamente representados.

3. Desta feita, determino a intimação do inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos procuração dos herdeiros, a fim de que o 

feito siga seu curso.

4. Não sendo o caso de os herdeiros serem representados pelo mesmo 

patrono, CITEM-SE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

manifestação sobre as declarações, atribuição do valor dos bens do 

espólio e plano de partilha. Consigno que o cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão CITADOS pelo correio, observado o 

disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III 

do art. 259 (CPC, art. 626, § 1º).

4.1. No ato da citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, 

uma via da exordial.

5. Depois de cumpridas as diligências acima determinadas, e, havendo 

concordância dos herdeiros com os termos sugeridos pela inventariante 

na exordial, ou decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

homologação da partilha ou adjudicação e determinar a expedição do 

respectivo formal.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 965 Nr: 376-98.2000.811.0035

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

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

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karine Trage Belizário - 

OAB:9.106/MT, Cleverson de Figueiredo Pintel - OAB:5380/MT, 

Raimar Abílio Bottega - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pelos Exequentes às 

fls. 721, pois, estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na 

presente decisão e especificados na fundamentação, por conseguinte, 

certificada a preclusão, DETERMINO a expedição, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, de PRECATÓRIO em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

(art. 535, §3º, inciso I, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto 

Garças/MT, 16 de janeiro de 2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1545 Nr: 9-06.2002.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barbosa Queiroz Filho, Ageu Barbosa 

de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora onlineVistos, etc.1. Tendo em 

vista que restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de valores 

(integral ou parcialmente), seguindo-se a ordem de preferências 

estabelecida no art. 835 do CPC, DETERMINO a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD, sendo que, em caso de frutuosidade da 

diligência, deverá ser procedida a restrição de TRANSFERÊNCIA do bem.2. 

Positiva a diligência, imprima-se o detalhamento do(s) veículo(s) 

encontrado(s), a fim de verificar se pende sobre este(s) outra(s) 

restrição(es) judiciais e/ou alienação fiduciária, neste último caso, não se 

procederá com o bloqueio, tendo em vista que a propriedade do veículo é 

do agente financeiro, ressaltando a possibilidade de que a constrição 

recaia sobre os direitos do(a) executado(a) no respectivo contrato, 

mediante requerimento do credor(a).3. Vindo aos autos informações 

acerca de restrição sobre veículos, EXPEÇA-SE mandado de PENHORA, 

AVALIAÇÃO e REMOÇÃO, na sequência, INTIME-SE a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar em qual 
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endereço será efetivada a intimação pessoal do executado (no caso 

deste não ter procurador constituído nos autos, nos termos do art. 841 do 

CPC), bem como em qual logradouro será cumprida a ordem. 4. Na 

ausência de manifestação quanto ao parágrafo anterior ou não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, DETERMINO a 

intimação da parte da parte exequente para dar prosseguimento ao feito 

em 15 (quinze) dias, requerendo aquilo que entender por direito, sob pena 

de suspensão do processo.5. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1807 Nr: 406-70.1999.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvalina Nogueira Itamar Neta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Galeno Itamar Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:8033-A, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Diante disso, e na forma do art. 654 do CPC, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o PLANO DE PARTILHA 

de fls. 110/112, dos bens do espólio de GALENO ITAMAR NOGUEIRA, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Em consequência, julgo 

extinto o processo e assim o faço com resolução de mérito, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em tempo, condeno o 

espólio ao pagamento das custas processuais, mas com as ressalvas do 

art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a ausência de litigiosidade.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o respectivo FORMAL DE PARTILHA em favor dos herdeiros 

contemplados, conforme acordo homologado. Homologo, desde já, caso 

haja requerimento unânime, a renúncia ao prazo recursal.Cumpridas as 

disposições retro e não havendo outros requerimentos, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se expedindo o necessário.Alto 

Garças/MT, 16 de janeiro de 2020. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 4751 Nr: 187-47.2005.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondofértil - Produtos Agropecuários ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldemir Edson Krampe, Mariza Inez Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Processo nº: 187-47.2005.811.0035

Código: 4751

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 No caso em tela, ressalte-se que a finalidade específica da execução 

para entrega de coisa certa é a obtenção da coisa determinada pelo 

gênero e quantidade que se encontra no patrimônio do devedor ou de 

terceiros.

E, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, seja porque o 

bem não foi encontrado, seja porque pereceu ou foi alienado, poderá o 

credor optar pela entrega da quantia em dinheiro equivalente ao valor da 

coisa, postulando a conversão da execução de coisa certa em execução 

por quantia certa, nos termos do estatuído no artigo 809, do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe, in verbis:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o 

valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for 

encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

No caso telado, os executados foram devidamente citados para 

entregarem a coisa devida, todavia até o momento não o fizeram, razão 

pela qual imperativa se afigura a necessidade de conversão da execução 

para entrega de coisa certa em quantia certa.

Antes de se admitir a conversão do procedimento para execução por 

quantia certa, torna-se necessária a prévia apuração do valor, por 

estimativa do credor ou por arbitramento.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, em 10 (dez) dias.

No caso de inércia do procurador em praticar atos processuais 

indispensáveis ao regular andamento da demanda, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, e por publicação no DJE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do processo, advertindo que 

a contumácia ensejará a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

em virtude do abandono (art. 485, inciso III, do CPC).

Transcorrido o prazo acima, certifique-se, após, voltem conclusos para as 

deliberações pertinentes.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7831 Nr: 212-89.2007.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gomes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Considerando o petitório de fl. 250, abra-se vista dos autos ao MPE para 

manifestação.

Após, volvam-me conclusos.

Às providências.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7926 Nr: 270-92.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran - 16ª Ciretran de Alto Garças- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:MT/5.746, Mario Márcio de Lara Soriano - OAB:3946MT

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.
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Considerando o quanto certificado à fl. 170, intime-se a parte exequente 

para se se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, em termos de 

prosseguimento do feito.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8099 Nr: 407-74.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Considerando que houve o trânsito em julgado do acórdão que negou 

provimento à apelação interposta pelo INSS, bem como à remessa 

necessária, DEFIRO o pedido formulado às fls. 188/190, e, por 

consequência, DETERMINO a expedição de ofício a Gerencia Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que proceda ao 

IMPLANTE do beneficio previdenciário, ou comprove a implantação, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte, se já não tiver sido feito.

Em caso de descumprimento da medida no prazo estipulado, desde já, na 

forma do art. 497, do Código de Processo Civil, ARBITRO multa-diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) que terá vigência até que se proceda a 

efetiva implantação do benefício previdenciário ou até o atingimento do teto 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cientifique-se COM URGÊNCIA a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, 

notadamente a respeito da multa diária arbitrada.

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8940 Nr: 1038-18.2007.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS para que se 

manifeste acerca dos novos cálculos apresentados às fls. 191/197, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, bem como comprove 

no mesmo prazo a implantação do benefício em favor do autor, sob pena 

de multa diária.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9562 Nr: 349-37.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, Iloíde Augusta Müller, Lauro 

Müller, Clara Mazzonetto Manfio Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo - OAB:8617/MT

 Cód. 9562

DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo de suspensão, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, em 15 (quinze) dias, dando 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10925 Nr: 1361-86.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solivan Rodrigues Santos Boaventura, Cristiane Mendes 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristine Mendes dos Santos 

Souza - OAB:9471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deborah Ribeiro de Carvalho 

- OAB:, Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Processo nº: 1361-86.2008.811.0035

Código: 10925

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

1. Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença em que SOLIVAN 

RODRIGUES SANTOS BOAVENTURA e CRISTIANE MENDES DOS SANTOS 

SOUZA move em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

2. Foram acostados aos autos os extratos noticiando o efetivo pagamento 

do crédito via RPV,s (fls. 324/325), tendo a Exequente pugnado pela 

expedição de alvará de levantamento.

 É o relatório. Fundamento e decido.

3. De proêmio, o comprovante do efetivo pagamento das requisições de 

pequeno valor (RPV,s), DEFIRO o requerimento de levantamento dos 

valores vinculados aos presentes autos, os quais deverão ser 

transferidos para as contas bancárias indicadas na petição de fls. 323, 

em favor dos Exequentes.

4. Noutro vértice, tendo os Exequentes comunicado que o Executado 
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satisfez o débito pleiteado, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção pelo pagamento/adimplemento realizado junto ao exequente.

5. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso I e 

925, ambos do Código de Processo Civil.

 6. Sem custas, face a isenção concedida pelo Provimento 27/04-CM, bem 

como a teor do art. 460 da CNGC.

 7. Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11061 Nr: 74-54.2009.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Carlos Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Paula 

Bergamaschi - OAB:7367/MT, Max Sivero Mantesso - OAB:200889

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 182/183, intime-se a parte Requerida para 

que se manifeste acerca do calculo complementar apresentado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13224 Nr: 420-68.2010.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lebordina de Morais Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdeci de Oliveira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 13224

DECISÃO.

Vistos, etc.

Aportou-se aos autos comunicação de falecimento da inventariante 

LEBORDINA DE MORAIS BORGES, certidão de óbito à fl. 499.

Desta forma, DEFIRO o requerimento de fl. 498 e NOMEIO como 

inventariante a herdeira JERÔNIMA BORGES MADUREIRA DE MACEDO que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, intime-se a inventariante para que proceda ao recolhimento do 

ITCD, bem como colacione aos autos as certidões negativas dos Fiscos 

Municipal, Estadual e Federal, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32686 Nr: 1039-90.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYANE LESSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 8. Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos Declaratórios manejados e no 

mérito REJEITO-OS.9. INTIMEM-SE as partes, por intermédio de seus 

patronos, via DJE.10. Preclusas as vias recursais, CERTIFIQUE-SE. Após, 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32794 Nr: 1159-36.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER, LODOLA 

LEONILDA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Considerando o quanto certificado à fl. 128 dos autos, INTIME-SE 

pessoalmente o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 07 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 1541-29.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, João Batista de 

Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Participações S/A ( 

Rede de Ensino a Distância LFG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 

OLIVEIRA - OAB:16323, Patrik Camargo Neves - OAB:156.541 SP, 

RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.
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 Processo nº: 1541-29.2013.811.0035

Código: 33145

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA e JOÃO BATISTA DE ARAÚJO em face de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (REDE DE ENSINO A 

DISTÂNCIA LFG), partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

2. Após regular tramite processual na fase de cumprimento de sentença, o 

exequente apresentou manifestação dando-se por satisfeito com o valor 

depositado nos autos. Assim, pugnou pela expedição de alvará dos 

valores que lhe são devidos e a extinção do feito pelo pagamento integral.

3. É o relatório. Fundamento e decido.

4. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação.

5. Ademais, o próprio exequente comunicou que a parte executada 

satisfez o débito pleiteado, de modo que, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando, desta forma, a extinção em face do pagamento/adimplemento 

da obrigação.

 6. Assim, diante do adimplemento do crédito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso I e 925, ambos do 

CPC.

8. DETERMINO a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ ELETRÔNICO em favor da parte 

credora, com todos os acréscimos legais, para zerar a conta judicial 

vinculada ao processo.

 9. Custas finais, se houver, a cargo da parte executada.

 10. Após a comprovação do levantamento dos valores e certificado o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 11. P. I. Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33361 Nr: 1755-20.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzineide Chagas Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P r o c e s s o  n º :  1 7 5 5 - 2 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 3 5 C ó d i g o :  3 3 3 6 1  

Decisão->DeterminaçãoVistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que as partes foram regularmente intimadas, mas não cumpriram a 

decisão retro. Sendo assim, REITERE-SE a intimação das partes nos 

termos do despacho anterior.Para elaboração da perícia, solicite-se ao 

Estado de Mato Grosso que informe nos autos as alterações legislativas 

que aumentaram ou reestruturaram o salário do cargo da parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias.Quanto aos trabalhos do expert, consigno que, o 

laudo pericial deverá apurar se os cálculos feitos pelo Poder Público 

quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para 

o Real, desrespeitou a legislação que regeu a matéria à época.O perito 

então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se o 

Estado fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, 

nada é devido a parte autora, devendo a liquidação ser declarada 

zero.Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da 

conversão da moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de 

defasagem, o quantum de perda salarial do cargo que ocupa o(a) 

servidor(a).Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá 

verificar se as alterações legislativas reestruturando ou aumentando a 

remuneração do cargo da parte autora superou a defasagem verificada 

até o início do prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 

(cinco) anos que antecederam a propositura da ação.Caso as 

reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora até o início do 

lapso temporal não alcançado pela prescrição tenham superado o 

percentual da defasagem apurada quando da conversão das moedas, 

nada será devido.Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte 

autora se verificada a existência de defasagem quando da conversão da 

moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição (cinco anos 

retroativos da data de protocolo da ação) até os dias atuais, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34026 Nr: 116-30.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CAVALCANTE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Do cotejo dos autos, observa-se que a denuncia fora recebida em 

17/02/2014 às fls. 43/44.

De outro lado, a fl. 69, declarou-se a nulidade dos atos processuais 

praticados, haja vista que o denunciado ainda não havia sido citado 

pessoalmente.

Às fls. 107/109, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva, com a prolação de sentença de extinção da punibilidade do 

acusado.

Por sua vez, à fl. 120-verso, certificou-se a citação do acusado Robson 

Cavalcante de Lima em 11/10/2017.

Dessa forma, considerando que o recebimento da denuncia permaneceu 

como ato válido, RATIFICO a sentença proferida às fls. 107/109 dos autos, 

e JULGO prejudicada a análise da resposta à acusação apresentada à 

fl.122.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 107/109.

Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34163 Nr: 243-65.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Santos Barbosa, MARCOS HENRIQUE 

SILVA ARAÚJO, JAILSON SOUSA OLIVEIRA JUNIOR, EMÍLIO MODEL DA 

SILVA, MARCIO ANDRÉ MOISINHO DA SILVA, PAULO RICARDO PRADO 

SILVA, JOSÉ FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:OAB/SP 287.799, HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - OAB:OAB/SP - 

97.087, ROGERIO RIBEIRO MIGUEL - OAB:OAB/SP 307.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P r o c e s s o  n º :  2 4 3 - 6 5 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 3 5 C ó d i g o :  3 4 1 6 3  

Decisão->Não-Concessão->Assistência judiciária gratuitaVistos, 
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etc.Compulsando os autos, vê-se que a autora Transcorpa Trasnporte de 

Cargas Ltda, com atual denominação “Transcorpa Transportes de Cargas 

Eireli”, pugnou pelo deferimento de assistência judiciária gratuita, alegando 

que não possui condições de pagar as custas processuais para 

expedição de carta precatória de citação do requerido, tendo em vista 

estar em recuperação judicial (fls. 259/260).Pois bem, não se discute a 

possibilidade de as pessoas jurídicas serem beneficiadas com a 

assistência judiciária gratuita, até porque há previsão em nosso 

ordenamento jurídico - art. 98 do Código de Processo Civil: “A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.Contudo, 

nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, para 

que a pessoa jurídica faça “jus” ao benefício da assistência judiciária, 

deverá demonstrar sua incapacidade de suportar os encargos 

processuais.(...) Assim, com base nos argumentos expendidos, INDEFIRO 

o pleito da Assistência Judiciária GratuitaINTIME-SE o(a) parte autora na 

pessoa de seu(s) advogado(s), via Dje, para dar regular processamento 

ao feito, recolhendo as custas atinentes a expedição de carta 

precatória.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, 16 de 

janeiro de 2020. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 501-75.2014.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Crisóstomo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 P r o c e s s o  n º :  5 0 1 - 7 5 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 3 5 C ó d i g o : 

34454Decisão->DeterminaçãoVistos, etc. 1. De proêmio, torno sem efeito 

a decisão de fls. 340/341, vez que a demanda versa somente sobre a 

parte líquida do julgado (honorários advocatícios).1.1. RETIFIQUE-SE a 

natureza da ação no sistema informatizado e se for o caso, na capa dos 

autos, devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 

348, da CNGC.2. Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos 

pelo art. 534 do CPC e em homenagem ao princípio do contraditório e da 

ampla defesa, INTIME-SE a Fazenda Pública, por meio de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo, ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.3. Não apresentada impugnação ou caso concorde com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, desde já o HOMOLOGO e DETERMINO a expedição, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, PRECATÓRIO em favor 

da parte exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal (art. 535, §3º, inciso I, CPC). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, EXPEÇA-SE a requisição de pequeno valor (RPV), e 

INTIME-SE a Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo para proceder ao pagamento da obrigação, no prazo de 02 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência da parte exequente 

(art. 535, §3º, inciso II, CPC).4. Saliento que, não havendo impugnação, 

não serão devidos honorários advocatícios ao credor, na forma do artigo 

85, §7º, do CPC.5. Havendo IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade e INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.6. Cumpridas as diligências retro ou havendo 

necessidade de analisar requerimento das partes, VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, 16 de 

janeiro de 2020. Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5951 Nr: 930-57.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 5951

DESPACHO.

Vistos, etc.

CITE-SE o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 

690 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do 

pedido de HABILITAÇÃO DE HERDEIROS formulado às fls. 231/232.

Após, volvam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14736 Nr: 769-37.2011.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Müller, Joaquim Caitano de Araujo, Jesuita de 

Araújo e Silva Caitano

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

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

OAB:46.256/PR, Fabiane Tagliari - OAB:64.033/PR, Fernanda Tagliari - 

OAB:50.097/MS, Mario Krieger Neto - OAB:42.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius 

Kunkel Lopes de Souza - OAB:14.690, Fábio Luis Nascimento dos 

Santos Mota - OAB:19.615, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:253.333, 

Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz Carlos 

Cáceres - OAB:26.822-B, Marcelo Salvi - OAB:40989, MT JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8.656, William José - OAB:

 Processo n.: 769-37.2011.811.0035

Código: 14736

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Defiro o pedido formulado no item “b” do petitório de fls. 693. Intime-se a 

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

2. Transcorrido o prazo acima, certifique-se, em seguida, INTIME-SE a 

parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se em 

termos de prosseguimento, sob pena de extinção do feito por abandono

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14941 Nr: 969-44.2011.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ivete Calvo Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Chaves de Macedo, Érica Lange de 
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Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Sousa Brito Filho - 

OAB:13625-B/MT, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B/MT, Sergio 

Herique Guareschi - OAB:9724 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 P r o c e s s o  n º :  9 6 9 - 4 4 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 3 5 C ó d i g o : 

14941Decisão->DeterminaçãoVistos, etc. (...)10. À vista disso, e com 

arrimo no que dispõe o §3º, do art. 292, do Código de Processo Civil, 

CORRIJO, de ofício, o valor da causa para atribuir o valor de R$ $ 

202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais). Providencie-se as 

alterações necessárias.11. No tocante ao pedido de concessão da 

assistência judiciária gratuita, em que pese as alegações da pessoa 

natural gozar de presunção de veracidade (art. 99, §3º, CPC), a 

Constituição Federal no artigo 5º, inciso LXXIV, se sobrepõe a essa 

redação, exigindo a comprovação da insuficiência de recursos para arcar 

com os custos de um processo judicial.12. Assim, para apreciação do 

pedido de Justiça Gratuita, em consonância com art. 99, §2º, CPC, 

FACULTO à embargante MARIA IVETE CALVO BALBINOTTI, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência, ou recolher as custas e taxas judiciárias, observando-se 

o valor corrigido no tópico anterior, como base de cálculo para expedição 

da guia de recolhimento.13. A título meramente exemplificativo, para 

comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da justiça 

gratuita (art. 99, §2º do CPC), a parte embargante poderá apresentar cópia 

de contracheque atualizado, cópia do benefício previdenciário, da última 

declaração de imposto de renda (de forma completa, não sendo aceito 

apenas o recibo), das últimas folhas da carteira de trabalho, extrato 

bancários de contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, extratos de 

cartão de crédito, certidão negativa de bens imóveis, entre outros.14. 

Saliento que o descumprimento da determinação retro acarretará a 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único 

do CPC).15. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, VOLTEM os 

autos conclusos para as deliberações pertinentes.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30844 Nr: 783-84.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO WEBER, Washington 

Fidêncio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Processo n.: 783-84.2012.811.0035

Código: 30844

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Considerando o longo lapso temporal sem qualquer manifestação 

efetiva das partes, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do crédito 

e manifeste-se em termos de prosseguimento, adotando as medidas 

pertinentes no sentido de ver seu crédito satisfeito, sob pena de extinção 

do feito por abandono.

 2. Em caso de inércia do procurador, INTIME-SE a parte credora, 

pessoalmente, e por publicação no DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o regular andamento do processo, advertindo que a 

contumácia ensejará a extinção do processo, sem resolução do mérito, em 

virtude do abandono (art. 485, inciso III, do CPC).

3. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e VOLTEM conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31786 Nr: 1729-56.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Processo nº: 1729-56.2012.811.0035

Código: 31786

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. De proêmio, RETIFIQUE-SE a natureza da ação no sistema 

informatizado e se for o caso, na capa dos autos, devendo constar 

“cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da CNGC.

2. Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do 

CPC e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE a Fazenda Pública, por meio de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, concordar com a 

memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 535, do CPC.

3. Não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

desde já o HOMOLOGO e DETERMINO a expedição, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, PRECATÓRIO em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

(art. 535, §3º, inciso I, CPC). Em se tratando de obrigação de pequeno 

valor, EXPEÇA-SE a requisição de pequeno valor (RPV), e INTIME-SE a 

Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento da obrigação, no prazo de 02 (dois) meses, 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art. 535, §3º, inciso II, 

CPC).

4. Saliento que, não havendo impugnação, não serão devidos honorários 

advocatícios ao credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

5. Havendo IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Cumpridas todas as diligência retro e havendo necessidade de analisar 

requerimento das partes, VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32103 Nr: 354-83.2013.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Paulino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.
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Vistos, etc.

Retifique-se no sistema informatizado (Apolo e na capa dos autos (se for 

o caso), a natureza da ação, devendo constar “cumprimento de 

sentença”, em observância ao art. 348, da CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000923-57.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA SANTANA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000923-57.2019.8.11.0035. REQUERENTE: 

DINORA SANTANA COSTA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

1. Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no 

art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial. 2. Considerando a 

declaração de hipossuficiência, bem como a presença de outros 

elementos que demonstram que a parte autora não possui capacidade 

financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu 

próprio sustento ou de sua família, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, 

na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil, sem prejuízo 

de revogação ou modificação posterior, caso seja constatada a sua 

capacidade financeira. 3. Determino a CITAÇÃO da parte requerida no 

endereço informado na exordial, para, caso queira, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser advertida de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor, salvo se o contrário resultar da prova dos autos 

(CPC, art. 344 c/c 345, inciso II). 4. Com a resposta, INTIME-SE a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, impugnar (art. 350, CPC). 6. 

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e 

da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC): a) a necessidade e pertinência de 

cada uma, de forma a estabelecer uma relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, 

CPC), sob pena de indeferimento; b) caso a prova pretendida pela parte 

não possa por ela ser produzida, deverá apontar de forma coerente e 

jurídica o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à 

distribuição do ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, 

esclarecer se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais 

questões de direito entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) em obediência 

ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar 

se existe ou não interesse na designação de audiência de conciliação ou 

mediação (art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à 

possibilidade de alcance concreto da conciliação. 7. Transcorrido o prazo 

in albis, CERTIFIQUE-SE, na sequência, TORNEM conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-11.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VITOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000939-11.2019.8.11.0035. REQUERENTE: 

AGNALDO VITOR DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 e 320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial. 2. 

Considerando a declaração de hipossuficiência, bem como a presença de 

outros elementos que demonstram que a parte autora não possui 

capacidade financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo 

de seu próprio sustento ou de sua família, DEFIRO A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação ou modificação posteriormente caso seja 

constatada a sua capacidade financeira. 3. De acordo com o art. 334 e ss. 

do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, o direito controvertido, apesar de 

admitir a autocomposição, depende de produção de prova pericial. Diante 

disso, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação, por ora. 4. 

Determino a CITAÇÃO da parte requerida no endereço informado na 

exordial, para, caso queira, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser advertida de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II). 5. Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, querendo, impugnar (art. 350, CPC). 6. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC): a) a necessidade e pertinência de cada uma, de forma a 

estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena 

de indeferimento; b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

ser produzida, deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 68 de 1782



impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à distribuição do 

ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer 

se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) em obediência ao princípio 

da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou 

não interesse na designação de audiência de conciliação ou mediação 

(art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de 

alcance concreto da conciliação. 7. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE, na sequência, TORNEM conclusos para verificação da 

necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de 

julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-12.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ANTONIO DANTAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000926-12.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL RÉU: REGINALDO ANTONIO DANTAS Vistos, etc. 1. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais iniciais, 

porém, não houve o decurso de prazo assinalado na Resolução nº 03 do 

TJMT/TP. 2. Desta feita, havendo o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias 

estabelecido no parágrafo único do art. 46, da Resolução nº 03, do 

TJTM/TP, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, RECOLHER as custas e taxas judiciárias, sob 

pena de CANCELAMENTO e baixa na distribuição, nos termos do art. 290, 

do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000970-31.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000970-31.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL RÉU: PAULO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA Vistos, etc. 1. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais iniciais, 

porém, não houve o decurso do prazo assinalado na Resolução nº 03, do 

TJMT/TP. 2. Desta feita, havendo o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias 

estabelecido no parágrafo único do art. 46, da Resolução nº 03, do 

TJTM/TP, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, RECOLHER as custas e taxas judiciárias, sob 

pena de CANCELAMENTO e baixa na distribuição, nos termos do art. 290 

do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000726-05.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (EXECUTADO)

ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000726-05.2019.8.11.0035. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO, ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM, FERNANDO 

CESAR PASSINATO AMORIM Vistos, etc. 1. Tendo em vista que a petição 

inicial está instruída com cópia do título executivo extrajudicial, CITE(M)-SE 

a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 3 (três) dias, pagar(em) a 

dívida (art. 829 do CPC), advertindo-a(s) de que o prazo para oferecer 

embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada 

aos autos do mandado/carta de citação, salvo no caso de cônjuges ou de 

companheiros, quanto será contado a partir da juntada do último, e 

independentemente de prévia segurança do juízo (arts. 914 e 915 do 

CPC). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da(s) parte(s) 

exequente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

poderá(ão) a(s) parte(s) executada(s) requerer seja(m) admitida(s) a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

CPC). 2.1. Caso haja a referida proposta de parcelamento, INTIME(M)-SE 

a(s) parte(s) exequente(s) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) 

dias, quanto o preenchimento dos pressupostos, conforme dicção do art. 

916, § 1º do CPC, sob pena de presunção de concordância no caso de 

ausência de manifestação. 2.2 Transcorrido o prazo in albis, certifique-se 

e tornem conclusos, ressalvando-se ao(s) executado(s) o teor do art. 

916, § 2º do CPC. 3. Desde logo, na hipótese de citação por mandado, o 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência deverá atentar para o 

disposto no art. 212, § 2º do CPC, diante da nova dicção da legislação 

processual civil, no sentido de independer de autorização judicial. Caso 

haja necessidade, desde já autorizo, a requisição de força policial nos 

termos dos §§ 2º e 3º do CPC. Registro, outrossim, que a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA deve ser realizada pelo Sr. Oficial de Justiça 

independentemente de autorização judicial específica sempre que aquele 

constatar a ocorrência da situação prevista no art. 252 do CPC. 4. Não 

encontrando(s) a(s) parte(s) executada(s), o Sr. Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE(S)-Á tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (art. 830, CPC). Em sendo positivo o arresto, nos 10 (dez) dias 

seguintes a sua efetivação, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar a(s) 

parte(s) executada(s) duas vezes em dias distintos; não a(s) encontrando 

e havendo suspeita de ocultação, realizará citação com hora certa (art. 

830, § 1º, CPC). 4.1. Exalte-se que aperfeiçoada a citação e transcorrido o 

prazo para pagamento, o arresto será CONVERTIDO EM PENHORA, 

independentemente de termo, conforme dispõe o art. 829, § 3º do CPC. 5. 

Fixo de plano os honorários advocatícios a serem pagos pela(s) parte(s) 

executada(s) em 10% (dez) sobre o valor exequendo (art. 827, caput do 

CPC). Ressalvo que, no caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) 

dias a contar da citação, a verba honorária será reduzida pela metade, 

nos termos do art. 827, § 1º do CPC. 6. Decorrido in albis o prazo de 03 

dias, proceda-se a PENHORA de bens (observando se houve a indicação 

de bens pela(s) parte(s) exequente(s), nos termos do art. 829, § 2º do 

CPC) e a sua AVALIAÇÃO, lavrando o respectivo auto e de tais atos 

INTIMANDO, na mesma oportunidade, a(s) parte(s) executada(s) (e 

eventual(is) cônjuge(s) no caso de penhora de bem imóvel - art. 829, § 1º, 

do CPC). 6.2.1 Na hipótese da(s) parte(s) exequente(s) ter(em) indicado à 

penhora bem(ns) imóvel(is), deverá(ão) ser intimado(s) para, sob pena de 
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ficar automaticamente prejudicada a sua pretensão, juntar(em) aos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias cópia(s) da(s) respectiva(s) matrícula(s), 

salvo se já constante(s) dos autos. 6.2.1.1. Apresentada(s) 

tempestivamente a(s) matrícula(s), deverá o próprio cartório lavrar o(s) 

AUTO(S)/TERMO(S) DE PENHORA, expedindo-se certidão de inteiro teor 

do ato e INTIMANDO-SE: a) a(s) parte(s) exequente(s) para 

comprovar(em) a sua averbação junto ao ofício imobiliário no prazo de 10 

(dez) dias (art. 844 do CPC); b) as parte(s) executada(s) nos termos do 

art. 841 do CPC e eventual cônjuge, salvo se o regime de casamento for 

de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC). 6.2.1.2. Sem prejuízo do 

cumprimento do determinado no subitem anterior, após a AVALIAÇÃO 

do(s) imóvel(is) penhorado(s), INTIMEM-SE a(s) parte(s) para que se 

manifestem sobre a avaliação no prazo de 05 (cinco) dias. 7. A penhora 

deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 831 do CPC. 8. A intimação da(s) parte(s) executada(s) da penhora 

far-se-á na pessoa de seu(s) advogado(s) ou à sociedade de advogados 

a que ele pertença (art. 841, § 1º, CPC); não o tendo, será(ão) intimada(s) 

pessoalmente, por carta com ARMP (art. 841, § 2º, CPC), ressalvando-se 

que a(s) parte(s) executada(s) é(são) considerada(s) intimada(s) se a 

penhora foi realizada na sua presença (art. 841, § 3º, CPC). 9. Observe o 

Sr. Oficial de Justiça, quanto aos bens penhoráveis, o disposto na Lei nº 

8.009/90 (impenhorabilidade do bem de família) e nos arts. 833 e 834 do 

CPC. Registro que são penhoráveis os móveis, pertences e utilidades 

domésticas que guarnecem a residência do(s) executado(s), de elevado 

valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 

médio padrão de vida (art. 836, § 1º e art. 832, inciso II, segunda parte, 

ambos do CPC). 10. Penhorados os bens, observe-se o disposto no art. 

840 do CPC, quanto ao DEPOSITÁRIO. Somente com a expressa anuência 

da(s) parte(s) exequente(s) ou nos casos de difícil remoção os bens 

poderão ser depositados em poder da(s) parte(s) executada(s) (art. 840, 

§ 2º, CPC). 11. A AVALIAÇÃO realizada pelo oficial de justiça constará de 

vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, nos termos do art. 872 

do CPC. 12. Não apresentados embargos, recebidos sem efeito 

suspensivo ou rejeitados CERTIFIQUE-SE E INTIME(M)-SE a(s) parte(s) 

exequente(s) para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste(m) sobre o 

prosseguimento da execução e diga(m) se tem interesse, observada a 

ordem de preferência estabelecida pelo CPC: a) primeiramente, na 

adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s), pelo valor da avaliação (art. 876 

do CPC); b) em segundo lugar, na alienação por iniciativa particular (art. 

880 do CPC), hipótese em que deverá(ão) expor as condições em que 

pretende que seja realizada a alienação (art. 880, caput, parte final e § 1º 

do CPC); c) em terceiro lugar, de forma fundamentada e justificando as 

razões pelas quais não pretende a alienação por iniciativa particular, na 

alienação em leilão judicial (art. 886 do CPC), hipótese em que deverão os 

autos ser remetidos à conclusão para designação de leiloeiro público (art. 

883, CPC). 12.1. Requerida a ADJUDICAÇÃO, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s), nos termos do § 1º do art. 876 do CPC, para que se 

manifeste(m) sobre o pedido de adjudicação no prazo de 05 (cinco) dias, 

cientificando-a(s) inclusive quanto à possibilidade de remissão da 

execução (art. 826 do CPC. “Antes de adjudicados ou alienados os bens, 

o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios”). 12.1.1. Se for o caso, cumpra-se 

ainda o disposto nos incisos do art. 889 do CPC. 12.1.2.1. Decorrido o 

prazo sem manifestação e em sendo o valor da avaliação inferior ao valor 

do débito (art. 876, § 4º, inciso II, CPC), LAVRE-SE O AUTO DE 

ADJUDICAÇÃO, expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) OU 

MANDADO DE ENTREGA (bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 

877 do CPC), a(s) qual(is) deve(m) ser intimada(s) para que no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste(m) sobre o prosseguimento da execução 

pelo saldo remanescente. 12.1.2.2. Decorrido o prazo sem manifestação e 

em sendo o valor da avaliação superior ao valor do débito (art. 876, § 4º, 

inciso I, CPC), INTIME(M)-SE a(s) parte(s) exequente(s) para que 

deposite(m) a diferença entre o valor da avaliação e o valor da execução. 

12.1.2.2.1. Realizado o depósito, LAVRE-SE O AUTO DE ADJUDICAÇÃO, 

expedindo-se a respectiva carta (bem imóvel) ou mandado de entrega 

(bem móvel) à(s) parte(s) adjudicante(s) (art. 877 do CPC). Comprovado o 

registro da carta ou cumprido o mandado de entrega EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para o levantamento da diferença pela(s) parte(s) executada(s). 12.2. 

Requerida a ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, em leilão judicial, 

VOLTEM os autos conclusos para as respectivas deliberações. 13. 

Registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de CERTIDÃO, nos termos do art. 

828, do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil. 13.1 Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 14. Em 

caso de não-localização de bens pelo oficial de justiça, INTIME(M)-SE O(S) 

EXECUTADO(S) (por seu(s) procurador(es), não o(s) tendo deverá(ão) 

ser intimado(s) pessoalmente) para indicar(em) bens passíveis de 

penhora, advertindo-o(s) de que é atentatório à dignidade da justiça o ato 

do executado que intimado não indica ao juiz, em 05 (cinco) dias, quais 

são e onde se encontram os seus bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores (art. 774, inciso V, do CPC), incidindo em multa de até 

20% do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras 

sanções de natureza processual, que reverterá em proveito do(s) 

credor(s), exigível na própria execução (art. 774, parágrafo único do 

CPC). 14.1. Na sequência, INTIME(S)-SE O(S) EXEQUENTE(S) para se 

manifestar(em) no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens penhoráveis e 

requerendo o que entender de direito. 14.1.1. Transcorrido o prazo in albis 

e não sendo encontrados bens penhoráveis (art. 921, inciso III, CPC), 

certifique-se e SUSPENDA-SE a execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

período no qual a prescrição restará suspensa (art. 921, § 1º, CPC), sem 

prejuízo de posterior requerimento de desarquivamento se forem 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3º, CPC). 14.1.2. Decorrido o 

prazo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos (art. 921, § 2º, CPC), dando-se 

baixa no relatório estatístico (art. 1.266, CNGC), passando a correr o 

prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC). 14.1.3. 

Transcorrido o prazo in albis e existindo bem(ns) penhorado(s) nos autos, 

observando-se que a regra do art. 921, § 4º do CPC é tão somente para o 

caso de inexistência de bens penhoráveis, intime-se pessoalmente a(s) 

parte(s) exequente(s) para que, no prazo 5 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, inciso III, CPC). 

14.1.4. Após, certificado no caso de ausência de manifestação, 

LEVANTEM-SE as penhoras existentes e remetam-se os autos ao 

ARQUIVO, procedendo-se a baixa no relatório estatístico, iniciando-se a 

contagem da prescrição intercorrente. 14.1.5. CONSIGNEM-SE a 

suspensão e o arquivamento, com as respectivas datas junto ao sistema 

informatizado. 14.1.6. Sendo requeridas diligências quanto à continuidade 

dos atos expropriatórios, TORNEM conclusos para análise. 15. Determino 

que todas as publicações sejam realizadas em nome do procurador 

indicado na inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000782-38.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER REZENDE DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000782-38.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

CLEBER REZENDE DE NOVAIS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Visto, 

etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por CLEBER REZENDE DE NOVAIS, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos qualificados nos autos. O Autor relata que foi 

designado membro da comissão organizadora do 1º Rodeio Show de Alto 

Garças, e foram arremetidos para prática esportiva, 20 cabeças de gado 

bovino (genérico) macho para cria de 25 a 36 meses produtor/extrator, de 

Santa Rita do Araguaia/GO para Alto Garças/MT. Aduz que o gado foi 
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arremetido para a cidade de origem no prazo de 30 (trinta) dias (GTA nº 

894126), de forma que, a operação seria ISENTA do ICMS. Informa que, 

decorrido 1 ano e 6 meses da referida operação (junho/2019), foi 

notificado pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Alto Garças, para pagar o 

título nº 20191624835, apresentado pela PGE/MT, sob pena de protesto do 

título e informação para o SERASA e BOA VISTA. Relata que diligenciou 

junto a PGE/MT e constatou a existência da CDA nº 2019-1624835 em seu 

nome, emitida em razão da falta de recolhimento do ICMS relativo à 

operação realizada na GTA nº 894126, no valor de R$ 38.109,20 (trinta e 

oito mil, cento e nove reais e vinte centavos). Constatou, ainda, que foi 

notificado para efetuar o pagamento do débito tributário via Diário Oficial 

do Estado (DOE), bem como a existência de certidão positiva de débito 

estaduais, com seu nome inscrito na Dívida Ativa e no CADIN, por conta do 

referido débito tributário. Sustenta que o procedimento administrativo é 

nulo, por ausência de regular notificação, bem ainda, que a operação 

realizada, de acordo com legislação estadual aplicável à época, é isenta 

de ICMS. Com fundamento nas razões invocadas, ao final, requer a 

concessão do pedido de tutela de urgência para: a) suspensão dos 

efeitos da CDA nº 20191624835, oportunizando a ele – requerente – a 

emissão de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITOS 

NEGATIVOS; b) exclusão da dívida objeto da CDA nº 20191624835 da 

DÍVIDA ATIVA e do CADIN, bem como suspensão/cancelamento do 

protesto e a informação ao SERASA e BOA VISTA e/ ou outros órgãos de 

proteção ao credito congêneres relativos à CDA nº 20191624835, tudo 

sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo; O Requerente foi 

regularmente intimado da determinação proferida no ID 26626578, e 

apresentou comprovante de recolhimento de custas e despesas 

processuais (id. 26696087). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 e 320 do código de Processo Civil, não sendo 

caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a 

petição inicial com as alterações lançadas no id 20666978. DA TUTELA DE 

URGÊNCIA Como cediço, a tutela de urgência antecipa os efeitos do 

provimento final pretendido pelo autor em observância ao princípio da 

efetividade, mas em detrimento aos princípios do contraditório, da ampla 

defesa e do devido processo legal, concedendo-se o direito pleiteado sem 

a entrega definitiva da tutela jurisdicional. O artigo 151 do Código Tributário 

Nacional, em seus incisos IV e V, autoriza a concessão de medida liminar 

para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No entanto, como o 

Direito Tributário não possui código de processo específico, muitas de 

suas disposições processuais se amparam na utilização do Código de 

Processo Civil, naquilo que não lhe seja contrário. Por essa razão, 

aplicável ao caso, em consonância com o inciso V do art. 151 do CTN, o 

art. 300 do CPC, que exige, para concessão de tutela de urgência, a 

demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de 

dano (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). 

Assim, em sede de cognição sumária e, portanto, não exauriente, avessa 

à dilação probatória por sua própria natureza, impõe-se que a petição 

inicial esteja instruída com documentos e informações capazes de 

demonstrar, de plano, a plausibilidade da pretensão buscada em juízo, bem 

assim do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No 

que concerne ao primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito, 

extrai-se dos autos que foi expedida Guia de Trânsito Animal (GTA 

134904), com previsão de retorno de aglomeração de Alto Garças para 

Alto Araguaia, no dia 08/12/2017, ou seja, em período inferior a 30 (trinta) 

dias. Foram colacionadas aos autos as Guias de Transporte de Animal 

que ensejaram a incidência do ITCD, as notificações do requerente via 

Diário Oficial do Estado/DOE, a indicação do nome do requerente na 

certidão positiva de débitos, dentre outros documentos, tal como a CDA n. 

20191624835. O requerente embasa a probabilidade do direito na 

alegação de vício na notificação do débito fiscal efetuada pela Fazenda 

Pública Estadual, afirmando que a notificação para pagamento teria 

ocorrido apenas por Diário Oficial do Estado/DOE, sem tentativa de 

notificação pessoal. Afirma que consta nos respectivos cadastros de 

contribuintes o seu endereço atualizado. Concernente à questão, dispõe o 

art. 142 do Código Tributário Nacional: “Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” E o art. 145 do 

Código Tributário Nacional: “O lançamento regularmente notificado ao 

sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do 

sujeito passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa, nos casos previstos no artigo 149. A notificação do 

lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato 

administrativo tributário, figura como pressuposto de procedibilidade de 

sua exigibilidade. Assim sendo, de acordo com a jurisprudência pátria, 

deve ocorrer de forma pessoal, só se justificando a notificação por edital 

em hipóteses excepcionais. Vejamos: NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. I) O art. 5º, LV , da Constituição Federal garante o direito ao 

contraditório e à ampla defesa àquele que litiga em processo judicial ou 

administrativo. A Lei Complementar nº 07/73 do Município de Porto Alegre, 

em seu art. 59, prevê a notificação dos contribuintes do lançamento dos 

tributos e das infrações. II) Caso em que há nulidade no processo 

administrativo que apurou débitos de ISS. A intimação preliminar foi 

realizada em nome da contadora que, ao que tudo indica, não mais 

representada a empresa quando do seu recebimento. Mas ainda que se 

considere válida a intimação preliminar feita em nome da contadora da 

empresa, há evidente nulidade na notificação por edital. O Fisco possuía o 

endereço atualizado da empresa e não realizou nenhuma tentativa de 

notificação pessoal, o que é admitido pelo próprio Município. Ainda que a 

notificação por edital seja admitida, só deve ser realizada de forma 

subsidiária, quando já esgotados os outros meios de notificação. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077820769, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José 

Moesch, Julgado em 28/06/2018). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E 

DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCD. LANÇAMENTO. 

NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR AUSÊNCIA DE 

REGULAR NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CABIMENTO. 1. Diante da ausência de legítima notificação do lançamento 

referente à cobrança do ITCD, o que impossibilitou a defesa do 

contribuinte em sede administrativa, constata-se a ocorrência de ofensa 

ao devido processo legal e a consequente nulidade da constituição do 

crédito tributário. 2. Gera indenização por danos morais a indicação de 

nome de contribuinte em certidão positiva de débitos com a Fazenda 

Pública sem a regular notificação para eventual defesa em sede 

administrativa, com ofensa ao devido processo legal, verba indenizatória 

que deve ser fixada com obediência ao binômio reparação/prevenção, 

sem proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Recurso 

p r o v i d o .  ( T J D F T ,  A p e l a ç ã o  2 0 1 3 0 1 1 0 5 9 2 5 7 9  A P C 

(0003129-36.2013.8.07.0018), Relator: Desembargador CRUZ MACEDO, 

Revisor: Desembargador FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 14/05/2015. Pág. 146) . No 

presente caso, se extrai o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo das consequências advindas da certidão positiva de débito 

fiscal, do registro no CADIN e do protesto da dívida, que, segundo a 

exordial, impedem o Requerente de desenvolver suas atividades 

econômicas, causam restrição ao crédito, além de constrangimento moral. 

Quanto ao § 3º, do art. 300 do CPC, que fixa requisito negativo, conclui-se 

que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo 

possível restituir as partes ao status quo ante, caso seja proferida 

sentença de improcedência do pedido ou decisão de revogação da liminar. 

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, 

há de ser observado o preceito do §1º, do artigo 300 do CPC, segundo o 

qual, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada 

se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; que se 

coaduna com o artigo 206 do Código Tributário Nacional – têm os mesmos 

efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência 

de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa –, e art. 7º 

da Lei 10.522/2002 – CADIN - que estabelece hipóteses de suspensão da 

restrição cadastral, dentre elas a comprovação de que o devedor ajuizou 

ação, com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, 

com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da 

lei. Diante do exposto, concedo a tutela liminar requerida para 

DETERMINAR ao Estado requerido, a emissão de CERTIDÃO POSITIVA DE 

DÉBITO FISCAL COM EFEITO NEGATIVO, a SUSPENSÃO da restrição 
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constante do CADIN, bem como o SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO de 

protestos relacionados à CDA de nº. 20191624835, tudo CONDICIONADO 

À APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL IDÔNEA, correspondente ao valor 

total da Certidão de Dívida Ativa retromencionada. INTIME-SE a parte 

autora para que apresente caução real, idônea, suficiente para acautelar 

o valor total da CDA de nº 20191624835. Oferecida caução, voltem os 

autos conclusos para análise e ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001108-95.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES SILVERIO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1001108-95.2019.8.11.0035. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO REQUERIDO: ERNANDES SILVERIO DA COSTA Visto, 

etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que transcorreu in albis 

o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no parágrafo único do art. 46 da 

Resolução nº 03, do TJTM/TP, para que o peticionante juntasse aos autos 

a guia e o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais. 

Assim, em respeito aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional 

e solução integral do processo, enaltecidos pelo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, RECOLHER as custas e taxas judiciárias, sob pena de 

CANCELAMENTO e baixa na distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001008-43.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1001008-43.2019.8.11.0035. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

APARECIDO FERREIRA DE ARAUJO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de APARECIDO 

FERREIRA DE ARAUJO, ambos devidamente qualificados nos autos. 1.1. 

Aduz a parte requerente que celebrou contrato de abertura de crédito com 

cláusula de alienação fiduciária para aquisição do veículo, Marca VW, 

modelo novo Gol 1.0, chassi n.º 9BWAA05U9DP223928, ano de 

fabricação 2013, modelo 2013, cor PRETA, placa OMK 7343, renavam 

00535357737, que deveria ser pago em parcelas mensais. 2. Afirma que a 

obrigação não foi cumprida, porquanto, requer, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, e citação da parte devedora, 

sob pena de procedência da ação com a consolidação da propriedade e 

posse do bem apreendido. 3. Pois bem. 4. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, necessária a comprovação da mora e do 

inadimplemento por parte do devedor. 5. Analisando os documentos que 

instruem a inicial, verifica-se a verossimilhança das alegações, ante a 

demonstração da constituição de alienação fiduciária em garantia sobre o 

bem objeto do presente pedido e da comprovação da mora, com a entrega 

de notificação extrajudicial via correio. 6. Assim, provado o inadimplemento 

e a mora da parte ré, na forma exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 

911/69, por intermédio de protesto extrajudicial/notificação dirigida ao 

endereço indicado pela parte ré quando da contratação, assiste à parte 

autora o direito de perseguir a coisa através de ação de busca e 

apreensão, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69. 7. Por outro lado, há 

o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do 

ordenamento jurídico. 8. Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes 

do Decreto Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada. 9. Expeça-se MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o veículo, Marca VW, modelo 

novo Gol 1.0, chassi n.º 9BWAA05U9DP223928, ano de fabricação 2013, 

modelo 2013, cor PRETA, placa OMK 7343, renavam 00535357737, onde 

quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do 

requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até 

ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais 

despesas. 10. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14, do Decreto-Lei n. 911/69). 11. Proceda-se a 

VISTORIA do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu 

valor, entre outras características que se mostrem relevantes. 12. Após a 

execução da liminar, CITE-SE a parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da liminar. 13. 

Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar 

o pagamento da integralidade da dívida (consistente nos valores 

apresentados e comprovados pelo credor na peça inicial, consoante o 

Recurso Repetitivo nº 1.418.593/MS), acrescidos das custas processuais 

e honorários advocatícios, que para o caso de pronto pagamento arbitro 

em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, hipótese em que o bem 

lhe será restituído livre do ônus. 14. Proceda-se ao BLOQUEIO 

administrativo do veículo, através do Sistema RENAJUD. Com a 

comunicação de apreensão do veículo, mediante juntada do mandado 

devidamente cumprido, VOLTEM os autos conclusos para o desbloqueio 

administrativo, nos termos do art. 3º, § 9º do Decreto-Lei n. 911/69. 15. O 

mandado poderá ser cumprido com os benefícios do § 2º, artigo 212, do 

CPC e, se necessário, mediante certidão do oficial de justiça, desde já 

autorizo a solicitação de auxílio policial para efetivo cumprimento da 

medida. 16. Apresentada contestação, a parte autora deve ser intimada 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 

350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício 

sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. 17. 

Após a apresentação da impugnação ou esgotado o prazo, certifique-se 

e, posteriormente, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, nos termos do art. 369, justificando-as, sob pena 

de indeferimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. 18. 

Certifique-se o pagamento das diligências do Oficial de Justiça. Se 

necessário, intime-se a parte requerente para que efetue o pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 19. Esclareço da prescindibilidade de 

requerimento de expedição de carta precatória e que a parte interessada 

poderá requerer a apreensão diretamente ao juízo da comarca onde for 

localizado o bem , bastando que tal requerimento esteja instruído com 

cópia da petição inicial e da decisão que concedeu a busca e apreensão 

do veículo, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/69, incluído 

pela Lei n. 13.043, de 2014. 20. Deixo, neste momento, de designar 

audiência de conciliação em razão do exposto pela parte requerente na 

inicial, informando o desinteresse na realização da solenidade, em virtude 

das tentativas frustradas de composição pelas vias extrajudiciais. 21. 

Atente-se a Secretaria para que as publicações judiciais sejam efetuadas 

exclusivamente no nome dos advogados subscritores da inicial, conforme 

requerido. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, na data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000008-71.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

EDELSON LINS RÉU: ANTONIO PACHECO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c./c OBRIGAÇÃO PAGAR QUANTIA CERTA 

c.c TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por 

EDELSON LINS, em desfavor de ANTONIO PACHECO, todos qualificados. 

Narra a parte autora, em síntese, que mês de junho de 2010 vendeu a 

motocicleta marca Honda/CG 150 Job, ano/modelo 2004/2005, RENAVAM 

00850519101, Placa KAE 4863, para o requerido, no entanto, decorridos 

mais de 10 (dez) anos, não foi realizada a transferência do bem. Aduz 

que o requerido não cumpriu com sua obrigação de transferir a titularidade 

do veículo, vez que foi surpreendido com a cobrança de R$ 1.111,02 (um 

mil, cento e onze reais e dois centavos), referentes à impostos e taxas. 

Afirma que seu nome foi levado a protesto em face da falta de pagamento 

dos impostos. Requer em sede de tutela antecipada, que o requerido seja 

compelido a efetivar a transferência do veículo e respectivos encargos 

legais para seu nome, bem como a busca e apreensão do bem, até que se 

efetive a transferência. É o relato necessário. Fundamento e Decido. No 

que tange à liminar perseguida, pondero que as tutelas provisórias de 

urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração da 

“probabilidade do direito” e do “perigo da demora” (art. 300, CPC), 

enquanto que a tutela provisória de evidência (sempre 

satisfativa/antecipada) pressupõe a demonstração de que as afirmações 

de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se 

presume nas hipóteses do art. 311, CPC. Nesse contexto, constata-se que 

o pleito liminar se relaciona ao de tutela de urgência. Assim, o pedido de 

tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos esculpidos no 

artigo 300 do CPC quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) 

e o perigo de dano (periculum in mora), bem como a reversibilidade dos 

efeitos da decisão (§ 2º). Tais requisitos devem ser examinados nos 

autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento 

processual. Caso contrário, corre-se o risco de antecipar, sem lastro 

probatório idôneo, o resultado final da demanda. Versa o pedido da autora 

sobre a transferência de titularidade da motocicleta marca Honda/CG 150 

Job, bem como o pagamento das multas e demais encargos financeiros, 

pois, segundo o requerente, após a negociação entabulada no ano de 

2010, o requerido não adotou as devidas providências. De início, 

sobreleva anotar que, em conformidade com o Código Civil Brasileiro, a 

propriedade do bem móvel transfere-se com a tradição, não sendo exigível 

nenhuma formalidade para a alienação de bens móveis. Vejamos: “Art. 

1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos 

antes da tradição (destaquei).” Observa-se que a obrigação de promover 

a transferência de veículos junto ao DETRAN cabe ao proprietário, em 

razão do disposto no artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro: 

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 

Veículo quando: I - for transferida a propriedade; (…) § 1º. No caso de 

transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de 30 (trinta) dias, sendo que nos demais casos 

as providências deverão ser imediatas.” Em que pese ser do adquirente a 

obrigação de transferir a titularidade do veículo para o seu nome, 

consoante artigo supramencionado, anoto que o vendedor – visando se 

resguardar – pode remeter cópia da autorização para transferência de 

veículo ao Detran, nos termos do art. 134 do CTB, o que não foi feito. O 

próprio requerente afirma em termo de declaração (id n. 27832403) que, 

sequer efetuou a comunicação de venda ao Detran. Ademais, não há nos 

autos documentos aptos a comprovar as alegações da parte autora no 

tocante ao negócio jurídico entabulado, qual seja, a tradição da 

motocicleta. Desse modo, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela 

antecipada. Diante do exposto, ausente a probabilidade das alegações 

(art. 300, CPC), INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida. De 

acordo com o art. 334 e ss. do CPC, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Por ser possível 

a realização do ato conciliatório a qualquer momento (art. 139, inciso V, 

CPC), e por incumbir aos Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, estimular a solução consensual dos 

conflitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25/03/2020, às 

08h30min., a qual será realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de 

seu advogado (art. 334, §3º, do CPC) e CITE-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não 

comparecimento injustificado à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Para que a audiência de 

conciliação ou mediação não seja realizada, ambas as partes deverão 

manifestar, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, CPC). Ressalte-se que, as partes poderão constituir 

procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, 

CPC). Sendo exitosa a audiência de conciliação/mediação, TORNEM-ME os 

autos conclusos para homologação. Não havendo conciliação, o requerido 

deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados a partir da realização do ato (art. 335, inciso I, CPC). 

Consigne-se que a falta de contestação fará incidir os efeitos da revelia 

(art. 344, do CPC). Decorrido o prazo para contestação e devidamente 

certificado, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que 

pretendem produzir, devendo os litigantes observar, com espeque nos 

princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º 

e 10, CPC): a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a 

estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena 

de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

ser produzida, deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à distribuição do 

ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer 

se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) Em obediência ao princípio 

da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou 

não interesse na designação de audiência de conciliação ou mediação 

(art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de 

alcance concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Na sequência, TORNEM conclusos para verificação da 

necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da possibilidade 

de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). Cumpra-se, 

expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, na data da assinatura 

eletrônica.
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MUNICIPIO DE ALTO GARCAS REPRESENTANTE: CLAUDINEI SINGOLANO 

Vistos, etc. 1. Inicialmente, altere-se a atual fase processual para 

cumprimento de sentença de obrigação de fazer contra a Fazenda 

Pública. 2. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, RECEBO o 

cumprimento de sentença aviado pelo Ministério Público e DETERMINO a 

intimação pessoal da Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

legal, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra a obrigação de 

fazer estabelecida na sentença/acórdão. 3. Advirta-se que o 

descumprimento da medida poderá ensejar bloqueio de verbas públicas 

mediante constrição online, a teor do artigo 536, § 1º e 497, ambos do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal 

da autoridade recalcitrante. 4. Não havendo cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo estipulado, CERTIFIQUE-SE. Em seguida, INTIME-SE o 

Exequente para requerer o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000975-53.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

MESAC RODRIGUES DE OLIVEIRA, BELIONISIA MARIA DE JESUS SOARES 

OLIVEIRA ESPÓLIO: WANDERLEY CRUZ PEQUENO REPRESENTANTE: 

RONIRLEY CRUZ FRANCA, MARIVANIA CRUZ, NILCIRLENE CRUZ, ELIANIA 

CRUZ Vistos, etc. 1. Tendo em vista que a parte requerente atendeu a 

determinação de emenda à inicial e que foram preenchidos os requisitos 

do art. 319, assim como do art. 320 do CPC, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição 

inicial. 2. Atenta aos documentos juntados pela parte Autora à ref. 12, bem 

como à presença de outros elementos que demonstram a ausência de 

capacidade financeira da postulante para suportar as custas do processo 

sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, DEFIRO A 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, caso 

seja constatada a sua capacidade financeira. 3. Nos termos do art. 334, § 

4º, inciso II, do CPC, a audiência de conciliação não será realizada, quando 

não se admitir autocomposição. Para a configuração da usucapião é 

necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 1.238 do 

Código Civil, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que não 

envolve interesse somente das partes em litígio. 4. CITE(M)-SE por EDITAL, 

com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo (em lugar incerto e não sabido), bem como os 

eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia, atentando-se o Sr. Gestor ao disposto no art. 229 do CPC. 

5. Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, 

por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar contestação (art. 246, § 3º, CPC) e que não 

apresentada, serão presumidos verdadeiros os fatos articulados na inicial 

(arts. 344 do CPC). 6. INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os 

representantes da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, 

encaminhando a cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a 

instrui. 7. Decorridos os prazos para contestação e manifestação das 

Fazendas Públicas, bem como eventual réplica, ABRA-SE vista dos autos 

ao Ministério Público. 8. Apresentada a manifestação ministerial, VOLTEM 

os autos conclusos. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1001109-80.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

SANDRO SOARES MOTA REU: CAROLINE CHELATKA FERNANDES 

BRUMASSIO - ME Visto, etc. 1. Tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo civil, não sendo caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição 

inicial. 2. De acordo com o art. 334 e ss. do CPC, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. 3. Por ser possível a realização do ato conciliatório a qualquer 

momento (art. 139, inciso V, CPC), e por incumbir aos Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, estimular a solução 

consensual dos conflitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18 

de MARÇO de 2020, às 08h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 4. INTIME-SE a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do CPC) e CITE-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). 5. Para que a 

audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, ambas as partes 

deverão manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC). 6. Havendo manifestação de 

desinteresse na autocomposição por ambas as partes, providencie-se, 

independentemente de nova conclusão, o CANCELAMENTO da audiência, 

advertindo-se à parte requerida, que o prazo para contestação contará a 

partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos 

dos artigos 334, §4º, inciso I e 335, inciso II, do Código de Processo Civil. 

7. Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com 

poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). 8. Sendo exitosa 

a audiência de conciliação/mediação, TORNEM-ME os autos conclusos 

para homologação. 9. Não havendo conciliação, o requerido deverá 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, 

inciso I, CPC). Consigne-se que o não oferecimento de contestação fará 

incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). 10. Decorrido o prazo para 

contestação e devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. 11. Após, INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, devendo os litigantes observar, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC): a) A necessidade e pertinência de 

cada uma, de forma a estabelecer uma relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, 

CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte 
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não possa por ela ser produzida, deverá apontar de forma coerente e 

jurídica o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à 

distribuição do ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da 

inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, 

esclarecer se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais 

questões de direito entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) Em obediência 

ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar 

se existe ou não interesse na designação de audiência de conciliação ou 

mediação (art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à 

possibilidade de alcance concreto da conciliação. 12. Transcorrido o 

prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. 13. Na sequência, TORNEM conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-18.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BORGES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000018-18.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

ELAINE BORGES DA CRUZ REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, promovida por 

ELAINE BORGES DA CRUZ, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. Em 

síntese, a parte Autora alega que a empresa requerida emitiu duas faturas 

extraordinárias para cobrança de consumo a recuperar, não faturado na 

UC 2151527, entre os meses de junho/2016 a maio/2019, sendo uma no 

valor de R$ 669,60 (parcelamento de débito 1/2) e outra no valor de R$ 

7.496,00 (parcelamento de débito 2/2), ambas com vencimento em 

30/9/2019. Sustenta, em resumo, que: a) a inspeção se deu de forma 

unilateral, ou seja, não se deu na presença da requerente; b) NÃO foi 

realizada perícia técnica no medidor de energia elétrica, e se foi, não foi a 

requerente intimada da data da realização (para que pudesse 

acompanhar); c) não ficou provada a culpa ou dolo da requerente; d) a 

importância cobrada foi encontrada de forma presumida e unilateral; e) 

não obstante discussão no âmbito administrativo houve o protesto e a 

inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC, SERASA e afins), como meio de coerção para o adimplemento do 

débito apontado. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar que a parte requerida suspenda/cancele/exclua o 

protesto, bem como as negativações junto aos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA e afins), relativa às faturas extraordinárias com 

vencimento em 30/9/2019, nos valores de R$ 669,60 e R$ 7.496,00, até o 

julgamento final da demanda, sob pena de multa diária. É o relatório. 

Fundamento e Decido. De proêmio, anoto que, a petição inicial deve 

preencher todos os requisitos declinados no art. 319, do CPC, inclusive, 

ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – 

CPC, art. 320 -, caso contrário, o juiz deverá determinar que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado – art. 321 do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso que se descortina, verifica-se 

que a exordial atendeu aos requisitos e pressupostos exigidos pela 

legislação processual civil suso indicada, bem como o disposto no artigo 

328, §§ 3° e 4° da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça – Foro Judicial - (C.N.G.C), incluído pelo Provimento nº 

08/11-CGJ, razão pela qual RECEBO a inicial em todos os seus termos. Na 

forma da Lei 1.060/50 e do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, 

DEFIRO, em caráter provisório, os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, ciente a parte autora de que pagará até o décuplo do valor, caso 

seja demonstrada situação econômica capaz de arcar com as custas do 

processo e com os honorários de advogado sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família. Pois bem. Passo à análise da antecipação da 

tutela pleiteada. O art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que 

presente prova inequívoca capaz de convencer o Juízo da 

verossimilhança das alegações, somada, ao menos, a um dos requisitos 

alternativos: fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento de que a parte é titular do 

direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro e sendo capaz de 

demonstrar “prima facie” a probabilidade do direito invocado. Fixada essa 

premissa processual, observa-se que as alegações existentes na exordial 

detém certa plausibilidade, vez que as faturas extraordinárias emitidas 

pela Requerida (id 27918717), no valor de R$ 669,60 (parcelamento de 

débito 1/2) e de R$ 7.496,00 (parcelamento de débito 2/2), ambas com 

vencimento em 30/9/2019, são referentes à recuperação de consumo por 

irregularidade constatada unilateralmente no aparelho medidor, 

corroborando as alegações iniciais e afirmando o fumus boni iuris. A 

respeito do assunto, foi firmada a seguinte tese no julgamento do o 

Recurso Especial n. 1412435/MT, vinculado ao TEMA 699: “Na hipótese de 

débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho 

medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte 

administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante 

prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado 

correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da 

fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Nesse sentido, seguem 

jurisprudências pátrias: COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. AMEAÇA 

DE INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. 1. A legislação pátria veda a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica em razão de inadimplemento de faturas vencidas há mais 

de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 172, § 2º, da Resolução 

Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010, expedida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 2. O colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido ao 

regime de recursos repetitivos, cuja inteligência é agasalhada por esta 

egrégia Corte, fixou que o corte de energia pressupõe o inadimplemento 

de conta atual, sendo inviável a suspensão do fornecimento em razão de 

débitos antigos, como na espécie, onde a fatura objeto da demanda 

contempla dívida vencida e não paga há mais de 90 (noventa) dias. 3. O 

agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver 

sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o agravante não 

apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou 

justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de 

Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. TJ-GO - Agravo de Instrumento (CPC) AI 

02850564220198090000 (TJ-GO). Data de publicação: 30/08/2019. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA 

– COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de 

ENERGIA elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do 

medidor de consumo de ENERGIA elétrica pela consumidora. Não 

constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o DÉBITO 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de ENERGIA 

por dívida PRETÉRITA de recuperação de consumo não faturado, 

decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que 

tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28.207/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). (N.U 

0026397-88.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019). Já o provável 

perigo em face do dano ao possível direito, decorre do tempo exigido para 
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o desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, tal quesito 

está presente diante da possibilidade de a parte autora sofrer prejuízos de 

ordem patrimonial e moral mediante restrições ao seu crédito motivadas 

por uma cobrança, a princípio, ilegítima, até que o seu direito seja 

analisado em caráter definitivo nesse processo. Quanto ao § 3º do art. 

300 do CPC, que fixa um requisito negativo, conclui-se que os efeitos da 

medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as 

partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência, com 

a revogação da liminar e imediata comunicação ao Cartório de Registros 

competente, a fim de que restabeleça os efeitos do protesto, tornando 

público os débitos ora discutidos. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de 

urgência pretendida, o que faço com fulcro no art. 300, caput do CPC, 

para DETERMINAR a expedição de ofício ao 2º Serviço Notarial e Registral 

da Comarca de Alto Garças/MT, para que promova a SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO do título descrito na exordial, sobretudo a sua 

publicidade ou divulgação, até o final julgamento da lide ou outro momento 

processual oportuno. De acordo com o art. 334 e ss. do CPC, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Por ser possível a realização do ato conciliatório a 

qualquer momento (art. 139, inciso V, CPC), e por incumbir aos Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

estimular a solução consensual dos conflitos, DESIGNO audiência de 

conciliação, a qual será realizada no dia 18 de MARÇO de 2020, às 08h00, 

no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do 

CPC) e CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). 

Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC). Havendo 

manifestação de desinteresse na autocomposição por ambas as partes, 

providencie-se, independentemente de nova conclusão, o 

CANCELAMENTO da audiência, advertindo-se à parte requerida, que o 

prazo para contestação contará a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência, nos termos dos artigos 334, §4º, inciso I e 

335, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, CPC). Sendo exitosa a audiência de conciliação/mediação 

restar exitosa, TORNEM-ME os autos conclusos para homologação. Não 

havendo conciliação, o requerido deverá apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, inciso I, CPC). Consigne-se que a 

falta de contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). 

Decorrido o prazo para contestação e devidamente certificado, INTIME-SE 

a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo 

os litigantes observar, com espeque nos princípios da proibição de 

decisão surpresa e da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC): a) A 

necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o 

conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC); d) Em obediência ao princípio da promoção da 

autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou não interesse 

na designação de audiência de conciliação ou mediação (art. 139, inciso 

V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de alcance 

concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE. Na 

sequência, TORNEM conclusos para verificação da necessidade de 

saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de julgamento 

antecipado da demanda (art. 355, CPC). Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-49.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CONCEICAO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000057-49.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

WESLEY CONCEICAO DE MORAES RÉU: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

TERMO DE INSTRUÇÃO Código: 1000849-03.2019.811.0035 Espécie: Ação 

de Busca e Apreensão Data e horário: Quinta - feira, 19 de dezembro de 

2019, 14h00min. PRESENTES Juíza de Direito: Dra. Angela Maria Janczeski 

Goes Requerente: João Batista de Oliveira Requerido: Wesley Conceição 

de Moraes Advogado do Autor: Renan Araújo Gouveia Martins Advogado 

do Requerido: Fernando César Passinato Amorim OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 

(19.12.2019), às 14h00min, na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas. 

Na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas, tudo conforme 

mídia audiovisual, em anexo. Instadas às partes a possibilidade de acordo, 

este restou frutífero, nos seguintes termos: 01) O Requerido/Executado, 

de livre e espontânea vontade, reconhece o débito no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo que propõe o parcelamento do débito, 

sem juros e correção monetária, da seguinte forma: 1.1) Pagamento de 

entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento 

improrrogável no dia 17/01/2020 e, parcelamento do remanescente (R$ 

40.000,00) em 16 (dezesseis) vezes iguais de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), com vencimento da primeira parcela em 17/02/2020 e as 

demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 1.2) O pagamento será 

realizado ao advogado do requerente/exequente, mediante depósito na 

conta Bancaria, agência 0551-7, conta corrente nº 69314-6, CPF 

017.357.971-03, Banco do Brasil, valendo o comprovante de transferência 

como recibo. 2) Na hipótese de descumprimento da avença, fica 

convencionada multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

remanescente e vencimento antecipado em caso de atraso; 3) O 

Executado Wesley Conceição de Moraes requer a homologação da 

desistência dos embargos à execução (1000057-49.2019.811.0035), com 

o que anuiu o Embargado/Exequente; 4) As partes requerem dispensa do 

pagamento das custas processuais, na forma do artigo 90, §3º, do CPC; 

5) Cada parte arcará com os honorários de seu advogado; 6) As partes 

requerem a homologação do acordo, e extinção do processo, bem como, 

dispensam o prazo recursal. 7) Por fim, aduzem que o presente acordo 

colocará fim ao processo de execução n. 2135-67.2018.811.0035, código 

59152; Embargos à Execução – 1000057-49.2019.811.0035 – Ação 

Anulatória por Fraude Contra Credores – 1000047-05.2019.811.0035 e na 

Ação de Busca e Apreensão – n. 100849-03.2019.811.0035). 

DELIBERAÇÕES Em seguida a MMª. Juíza deliberou: “Vistos. O acordo 

celebrado acima, preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem 

pública e encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, além 

de por fim ao litígio pela autocomposição. Assim, por serem a partes 

capazes e por estarem devidamente representadas, HOMOLOGO, por 
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sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes. Pelo exposto, julgo extinto o processo com 

julgamento de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Considerando que a extinção pela homologação de acordo 

é ato incompatível com o direito de recorrer, com fundamento no art. 1.000, 

parágrafo único, do CPC, mormente porque as partes renunciaram ao 

prazo recursal, determino que seja certificado o trânsito em julgado e 

arquivado os autos com as baixas e anotações de estilo. Com fundamento 

no artigo 90, §3º, do CPC, dispenso as partes do pagamento das custas 

processuais remanescentes (em todos os processos). Considerando que 

o acordo aqui celebrado abrange a Ação de Execução n. 

2135-67.2018.811.0035, código 59152; Embargos à Execução – 

1000057-49.2019.811.0035 –, Ação Anulatória por Fraude Contra 

Credores – 1000047-05.2019.811.0035 e Ação de Busca e Apreensão – 

n. 100849-03.2019.811.0035, determino que a presente decisão seja 

lançada em todos eles. Publicada em audiência, saem as partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Publicada em audiência, não havendo 

alegações de nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nada mais havendo consignar, 

por mim, Antônio Flávio Gomes e Bittencourt, Assessor de Gabinete I, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dra. Angela 

Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-05.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY CONCEICAO DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000047-05.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: WESLEY CONCEICAO DE MORAES 

TERMO DE INSTRUÇÃO Código: 1000849-03.2019.811.0035 Espécie: Ação 

de Busca e Apreensão Data e horário: Quinta - feira, 19 de dezembro de 

2019, 14h00min. PRESENTES Juíza de Direito: Dra. Angela Maria Janczeski 

Goes Requerente: João Batista de Oliveira Requerido: Wesley Conceição 

de Moraes Advogado do Autor: Renan Araújo Gouveia Martins Advogado 

do Requerido: Fernando César Passinato Amorim OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 

(19.12.2019), às 14h00min, na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas. 

Na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas, tudo conforme 

mídia audiovisual, em anexo. Instadas às partes a possibilidade de acordo, 

este restou frutífero, nos seguintes termos: 01) O Requerido/Executado, 

de livre e espontânea vontade, reconhece o débito no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo que propõe o parcelamento do débito, 

sem juros e correção monetária, da seguinte forma: 1.1) Pagamento de 

entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento 

improrrogável no dia 17/01/2020 e, parcelamento do remanescente (R$ 

40.000,00) em 16 (dezesseis) vezes iguais de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), com vencimento da primeira parcela em 17/02/2020 e as 

demais no mesmo dia dos meses subsequentes; 1.2) O pagamento será 

realizado ao advogado do requerente/exequente, mediante depósito na 

conta Bancaria, agência 0551-7, conta corrente nº 69314-6, CPF 

017.357.971-03, Banco do Brasil, valendo o comprovante de transferência 

como recibo. 2) Na hipótese de descumprimento da avença, fica 

convencionada multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

remanescente e vencimento antecipado em caso de atraso; 3) O 

Executado Wesley Conceição de Moraes requer a homologação da 

desistência dos embargos à execução (1000057-49.2019.811.0035), com 

o que anuiu o Embargado/Exequente; 4) As partes requerem dispensa do 

pagamento das custas processuais, na forma do artigo 90, §3º, do CPC; 

5) Cada parte arcará com os honorários de seu advogado; 6) As partes 

requerem a homologação do acordo, e extinção do processo, bem como, 

dispensam o prazo recursal. 7) Por fim, aduzem que o presente acordo 

colocará fim ao processo de execução n. 2135-67.2018.811.0035, código 

59152; Embargos à Execução – 1000057-49.2019.811.0035 – Ação 

Anulatória por Fraude Contra Credores – 1000047-05.2019.811.0035 e na 

Ação de Busca e Apreensão – n. 100849-03.2019.811.0035). 

DELIBERAÇÕES Em seguida a MMª. Juíza deliberou: “Vistos. O acordo 

celebrado acima, preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem 

pública e encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, além 

de por fim ao litígio pela autocomposição. Assim, por serem a partes 

capazes e por estarem devidamente representadas, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes. Pelo exposto, julgo extinto o processo com 

julgamento de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Considerando que a extinção pela homologação de acordo 

é ato incompatível com o direito de recorrer, com fundamento no art. 1.000, 

parágrafo único, do CPC, mormente porque as partes renunciaram ao 

prazo recursal, determino que seja certificado o trânsito em julgado e 

arquivado os autos com as baixas e anotações de estilo. Com fundamento 

no artigo 90, §3º, do CPC, dispenso as partes do pagamento das custas 

processuais remanescentes (em todos os processos). Considerando que 

o acordo aqui celebrado abrange a Ação de Execução n. 

2135-67.2018.811.0035, código 59152; Embargos à Execução – 

1000057-49.2019.811.0035 –, Ação Anulatória por Fraude Contra 

Credores – 1000047-05.2019.811.0035 e Ação de Busca e Apreensão – 

n. 100849-03.2019.811.0035, determino que a presente decisão seja 

lançada em todos eles. Publicada em audiência, saem as partes 

devidamente intimadas. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Publicada em audiência, não havendo 

alegações de nulidades, saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nada mais havendo consignar, 

por mim, Antônio Flávio Gomes e Bittencourt, Assessor de Gabinete I, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dra. Angela 

Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000174-40.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA GONSALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000174-40.2019.8.11.0035. 

REQUERENTE: FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: LAURA 

GONSALVES DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE SOCIEDADE DE FATO movida por FRANCISLEI PEREIRA DA SILVA, em 

face de LAURA GONÇALVES DA SILVA, todos já qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que conviveram em união estável desde o ano de 

2007, com rompimento em julho de 2018. Sustenta que a relação era 

pública, contínua e duradoura, tanto que em 18/09/2017, formalizaram 

declaração de união estável em Cartório. Por fim, aduz que não tiveram 

filhos e que os bens adquiridos no período de convivência, já foram 

partilhados. Regularmente citada, a Requerida não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou defesa no prazo legal. O Autor 

pugnou pela decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide. Em 

seguida, vieram os autos conclusos. É o relato do que basta. Fundamento 
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e Decido. De início, ressalto que o feito está apto para julgamento, no 

estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, pois, 

embora trate de matéria de fato e de direito, os documentos acostados 

aos autos são esclarecedores da situação fática. De proêmio, observa-se 

que a parte requerida foi devidamente citada (id 19233664), e deixou 

transcorrer in albis o prazo legal para defesa (contestação). Desse modo, 

DECRETO-LHE A REVELIA, nos termos do artigo 344, inciso I, do CPC. 

Considerando os documentos que instruem a inicial, a questão 

apresentada em Juízo dispensa dilação probatória, nos termos do artigo 

355, inciso II do CPC. Como cediço, a Constituição de 1988 estendeu a 

proteção dada pelo Estado à família às entidades familiares constituídas a 

partir da união estável, nos seguintes termos: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 3º: Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. O legislador ordinário, por sua vez, regulamentou esse 

dispositivo constitucional na Lei nº 9.278/96: Art. 1º. É reconhecida como 

entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um 

homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. 

Ressalto, ainda, que o Código Civil disciplinou a matéria, conforme dispõem 

o caput e o §1º do seu art. 1.723: Art. 1.723. É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família. § 1º. A união estável não se constituirá se 

ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do 

inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 

judicialmente. Para a caracterização da união estável, é necessária a 

presença de alguns pressupostos: a convivência more uxorio, ânimo ou 

objetivo de constituir família, notoriedade, estabilidade ou duração 

prolongada, continuidade, inexistência de impedimentos matrimoniais, 

enfim, a soma de fatores subjetivos e objetivos que do ponto de vista 

jurídico definem a situação. No caso dos autos, incontroversa a existência 

da união estável como institucionalizada no artigo 226, §3º, da 

Constituição Federal, notadamente, por terem as partes manifestado essa 

união de viverem como se casados fossem, em Declaração firmada 

perante o Cartório de Registro Civil. Também não há divergência em 

relação ao período de convivência (10/07/2007 a julho de 2018), seja em 

razão da revelia da Requerida, seja pela comprovação, ao menos do 

período inicial, em Declaração firmada no 2º Serviço Notarial e Registral 

desta Comarca (id. 18813446). Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o 

pleito inicial, a fim de reconhecer e declarar, por sentença, para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, a união estável havida entre FRANCISLEI 

PEREIRA DA SILVA e, LAURA GONÇALVES DA SILVA, iniciada no ano de 

10/07/2007 e dissolvida em JULHO de 2018. Consequentemente, declaro a 

extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerida em 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000811-88.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência 

designada para o dia 23 de janeiro de 2020, às 14h30 horas (MT). ALTO 

GARÇAS, 19 de dezembro de 2019. Gerson Nunes dos Santos Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010032-49.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, IMPULSIONO os autos a autora, para que decline os 

dados bancários, necessários para a expedição de alvará de autorização. 

ALTO GARÇAS, 7 de janeiro de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010145-32.2016.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FRANCISCO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, IMPULSIONO os autos a autora para que decline os 

dados bancários para posterior expedição do alvará de autorização. 

ALTO GARÇAS, 7 de janeiro de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, 

ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-38.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONES DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

ADRIANO DE OLIVEIRA KERBER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-38.2020.8.11.0035 POLO ATIVO:ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: ADRIANO DE OLIVEIRA 

KERBER e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Audiências de CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 12:00 , no 
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endereço: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 

78770-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64379 Nr: 1414-81.2019.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JCP OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Rezende Waldschmidt - 

OAB:12624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial e com 

fundamento no art. 118, c/c art. 120, ambos do Código de Processo Penal, 

e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para determinar a restituição do veículo Volvo FH 

460 6X2T, ano 2014, modelo 2015, cor prata, placa GCO 4455/SP com 

seus respectivos semirreboques placas GBM-9320-SP/GAM-5630-SP, a 

sua legítima proprietária, JCP OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA – ME. EXPEÇA-SE o competente Alvará de Liberação.Quanto à 

carga de madeira apreendida, DETERMINO seja realizada avaliação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, haja vista se tratar de bem perecível, 

com situação agravada devido ao período das chuvas. Com o aporte do 

laudo de avaliação, junte-se este ao processo principal de cód. 64352, 

para as providências previstas no art. 25, § 3º, da Lei 9.605/98.Certificado 

o trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57311 Nr: 1453-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO COUTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudolf Thomas Maria Aernoudts, Dioney Soraia 

Barbosa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:11010/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo para 

apreciar o feito, a teor do que dispõe o artigo 70 do Código de Processo 

Penal, c/c o art. 109, IV, da Constituição da República.Remetam-se os 

autos à Justiça Federal.Cientifique-se o Ministério Público.Promovam-se as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000495-98.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX VIANA DE MELO OAB - MS15889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. D. O. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO Certifico que a contestação de ID. 27634023 é tempestiva. 

Assim, serve a presente para INTIMAR a parte autora para que apresente 

impugnação aos autos, caso queira, no prazo legal. Alto Taquari/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Rhaynner Júnio Costa Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000011-49.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIENOW OAB - RS107069 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000011-49.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

JOAO CARLOS DE PAULA REQUERIDO: DETRAN MT Trata-se de Ação 

incidental para exibição de documentos, no qual a parte autora busca que 

a requerida exiba: 1) Documentos relativos ao primeiro registro do veículo 

em nome do requerente bem como todos os demais documentos quais 

sejam. 2) Procuração de João Remi Rigo para João Carlos de Paula; 3) 

Documento de transferência (DUT) em nome de João Remi Rigo para João 

Carlos de Paula; 4) Comprovante de residência ou declaração de 

residência com firma reconhecida em cartório em nome de João Carlos de 

Paula; 4) Comprovante de residência ou declaração de residência com 

firma reconhecida em cartório em nome de João Carlos de Paula; 5) Termo 

de vistoria do veículo placas TQ 2525. A parte autora intentou o presente 

feito, alegando estarem preenchidos os requisitos para a concessão da 

tutela antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Fixadas tais premissas, cumpre 

reconhecer que, in casu, as assertivas lançadas pelo autor, não se 

revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo em mera 

cognição sumária, convencer da probabilidade do direito acerca dos 

fundamentos invocados. Vale dizer, os elementos até então trazidos pelo 

autor não oferecem grau de probabilidade da existência do risco alegado, 

ensejando, isto sim, pela mera aparência que ainda representam dúvidas 

na convicção do Julgador. ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência 

vindicada, por não satisfazer os requisitos para sua concessão. CITE-SE 

e INTIME-SE o requerido para que em 05 (cinco) dias responda ao pleito. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Com ou sem a resposta 

resposta do requerido, certifique-se e voltem-me conclusos os autos. 

ALTO TAQUARI, 9 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) FABIO 

ALVES CARDOSO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000907-29.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (RÉU)

F. S. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000907-29.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

CLEBIO CONCEICAO DE OLIVEIRA RÉU: LAURA APARECIDA DE SOUZA, 
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FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA Trata-se de pedido de tutela de urgência 

formulado em petição inicial íntegra, em ação de exoneração de alimentos 

promovida por CLEBIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA em face de FELIPE 

SOUZA DE OLIVEIRA. Vieram os autos conclusos. Decido. Verifico que 

pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das 

modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo.. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, 

as assertivas lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e 

força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer 

da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, 

os elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau de 

probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela 

mera aparência que ainda representam dúvida na convicção do Julgador. I 

- Assim, por faltarem elementos outros para sustentação do quantum 

pretendido pela parte requerente, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo 

de reanalise do mesmo, após a instrução processual, quando se poderão 

colher provas respeitantes à renda, profissão e despesas do requerente, 

bem como das necessidades das alimentandas. II - Nos termos do artigo 

334 e parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 

do Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro 

de Conciliação e Mediação. III - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. 

IV - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente. V - ADVIRTA-SE as partes que 

o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC. VI - DETERMINO ao cartório que dê urgência as 

providências, bem como tome as cautelas devidas, pois a ação deve 

tramitar em segredo de justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. ALTO TAQUARI, 19 

de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000766-10.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISMAR REZENDE CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ZUANETTI OAB - SP375771 (ADVOGADO(A))

DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI OAB - SP375617 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000766-10.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: LOURISMAR REZENDE CARRIJO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Aguarde-se a realização da audiência designada. ALTO 

TAQUARI, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000764-40.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALTONIR REZENDE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI OAB - SP375617 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ZUANETTI OAB - SP375771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000764-40.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: ALTONIR REZENDE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Aguarde-se a realização da audiência designada. ALTO 

TAQUARI, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000766-10.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISMAR REZENDE CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ZUANETTI OAB - SP375771 (ADVOGADO(A))

DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI OAB - SP375617 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 31 de janeiro/2019, às 14h30 (horário 

MT), no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000918-58.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS WEBYSTON MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000918-58.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: CARLOS WEBYSTON MAGALHAES 

DA SILVA Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. ALTO TAQUARI, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000764-40.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALTONIR REZENDE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI OAB - SP375617 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE ZUANETTI OAB - SP375771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 31 de janeiro/2020, às 15h (horário MT), 

no Fórum local.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-50.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIENOW OAB - RS107069 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DESPACHO Processo: 1000828-50.2019.8.11.0092. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO CARLOS DE PAULA RÉU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO 

PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Aguarde-se a realização da audiência designada. ALTO TAQUARI, 9 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1000095-84.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. L. B. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. K. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO Certifico que serve a presente para fins de intimar as partes 

acerca da expedição do Termo de Guarda e Formal de Partilha, bem como 

para sua consequente retirada dos autos, ressaltando que decorrido o 

prazo legal sem manifestação, os autos serão remetidos ao arquivo. ALTO 

TAQUARI, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-31.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA (AUTOR(A))

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA (AUTOR(A))

WAGNER ALEXANDRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER OAB - MT24322/O 

(ADVOGADO(A))

CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE OAB - MS19053 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA (REU)

JOAO TARABINI MACHADO (REU)

RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação das partes, da redesignação da 

audiência, para dia 13 de março de 2020, às 13h30 (horário MT), no Fórum 

local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-31.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 13 de março/2020, às 15h 

(horário MT), no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-34.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAMELO MOTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, ante o teor do AR acostado aos autos, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 14 de janeiro de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000457-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO Nos termos da portaria nº 05/2017-DF, de 30/01/2017, que 

aponta o valor mínimo de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta 

centavos), para as diligências a serem cumpridas pelo meirinho, serve a 

presente para INTIMAR a parte autora, para que proceda o complemento 

do recolhimento das diligências do oficial de justiça, uma vez que somente 

recolheu o valor referente a taxa de emissão. Alto Taquari/MT, 14 de 

janeiro 2020. Rhaynner Júnio Costa Santos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-34.2019.8.11.0092
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Parte(s) Polo Ativo:

W. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO Certifico que não transcorreu o prazo concedido na decisão de 

ID. 25677698, motivo pelo qual serve a presente para INTIMAR o Requerido 

através de seu advogado para requerer o que entender de direito. Alto 

Taquari/MT, 14 de janeiro de 2020. Rhaynner Júnio Costa Santos Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-19.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

D M P PNEUS E ACESSORIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO SAMPAIO NETO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em atenção ao Provimento n.º 

07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo sistema de recolhimento de 

diligências de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser emitida 

diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes autos com o 

fim de intimar a parte autora, por meio de seu procurador, a proceder o 

devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato. ALTO 

TAQUARI, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43177 Nr: 1794-98.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenico de Souza Umbelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDENICO DE SOUZA UMBELINO, Cpf: 

59271019172, Rg: 1026287-3, Filiação: Jovelina Umbelina de Oliveira e 

Adelicio Souza de Oliveira, data de nascimento: 28/06/1975, brasileiro(a), 

natural de Alto Taquari-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 66 

99634-6802. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denuncia ofericida contra o a parte supracitada e 

qualificada, acerca da suposta prática da conduta capitulada no artigo 42 

da Lei n.° 3.688/41.

Despacho: Diante da certidão de fls.107, nos termos do art. 363, § 1º, do 

CPP, ante a não localização do réu VALDENICO DE SOUZA UMBELINO, 

determino sua citação por meio de edital (prazo 15-dias).

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Almeida 

França, digitei.

Alto Taquari, 13 de dezembro de 2019

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21778 Nr: 589-44.2011.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Rodrigues de Carvalho, Lurdes Herculano de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15058 Nr: 602-19.2006.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG - Fagundes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FG - FAGUNDES ME, CNPJ: 

04443557000158. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/07/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FG - FAGUNDES ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS declarado em 

GIA eletrônica, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000889/06-A/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/04/2006

 - Valor Total: R$30.934,12 - Valor Atualizado: R$30.234,12 - Valor 

Honorários: R$700,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar o débito com seus acessórios ou, no mesmo 

lapso, nomear bens à penhora.Na hipótese de pronto pagamento no 
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quinquídio legal ou de não apresentação de embargos no trintídio da lei, 

fixo desde já os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na esteira do art. 20, § 4.°, do Código de Processo Civil.Caso não houver 

pagamento e nem bens oferecidos à penhora, proceda-se o arresto de 

bens da parte executada, tantos quantos bastem para garantir o juízo da 

execução. Convertido automaticamente o arresto em penhora, com 

nomeação de depositário e, se for o caso, com autorização judicial a 

pedido do interessado, remova-os. Em seguida, avaliem-se os bens o 

senhor Oficial de Justiça, com o laudo respectivo, de tudo 

certificando.Após, intime-se a parte executada do arresto e/ou da penhora 

e da avaliação para fins de concordância acerca desta e de manejo de 

embargos do devedor em trinta (30) dias, a contar da referida intimação. 

Se necessário, expeça-se edital de intimação com prazo de 30 (trinta) 

dias, com envio à imprensa oficial para publicação por conta da 

exeqüente.Decorrido o prazo para oferecimento de embargos à execução, 

consoante retromencionado, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar-se sobre a penhora e a avaliação. Se recair a constrição 

judicial sobre bens imóveis e sendo casada a parte executada, da 

penhora intime-se o seu cônjuge.As despesas das diligências deverão ser 

custeadas com base na lei de produtividade dos senhores oficiais de 

justiça, a teor da CNGC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Almeida 

França, digitei.

Alto Taquari, 18 de dezembro de 2019

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 523-30.2012.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemar da Fonseca, Ida Rosa Penasso Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de THESSALÔNICO DE OLIVEIRA, Zaira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico de Souza - OAB:8030

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para fins de 

intimação das partes AUTORA, REQUERIDA, bem como, dos Advogados 

de Joaquina Rodrigues Barbosa, Dr. CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

BERTHE, OAB/MS 19.053 e RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL, OAB/MS 

17.895, e do Advogado de Neusa Bergamin Subtil, Dr. APARECIDO 

GONÇALVES, OAB/ 2.022, da Decisão que designou AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 12 de 

fevereiro/2020, às 13h15 (horário MT), no Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21778 Nr: 589-44.2011.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Rodrigues de Carvalho, Lurdes Herculano de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar as partes, por meio de 

seus advogados, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23074 Nr: 788-32.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estofados Solar Industria e Comercio Ltda, Sebastião de 

Souza Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melo e Maia Ltda, Alex Sandro Cardoso 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Exequente, por meio de seu advogado, para recolher as custas 

iniciais a fim de distribuição e cumprimento da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41362 Nr: 743-52.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação de ref. 62 foi interposto 

tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14650 Nr: 201-20.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora V. Brambila LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 06 de setembro de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16896 Nr: 54-23.2008.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A - Unidade Regional de 

Reestruturação - Rio Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21943 Nr: 755-76.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esqueira, Suzana Bonvino 

Esgueira, Maria José Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Natalia Crozara Garcia - OAB:13.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fl. 78, que serve a presente 

para intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 953-16.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Willian de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193/MT, Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Conforme certidão de fl. 571, o advogado do réu, Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Junior foi intimado via DJE para apresentar as suas razões 

recursais, porém, deixou de atender ao comando judicial, nem tampouco 

justificou a omissão.

Assim, intime-se pessoal do réu Robson Willian de Souza para 

informar-lhe sobre a desídia de seu advogado, e no prazo de 08 (oito) 

dias, apresentar as razões recursais, ou para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, constituir novo patrono, para apresentar as devidas razões 

no prazo legal, advertindo-o de que em caso de inércia será nomeado 

defensor público ou dativo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1942-12.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATUIR CAMILO LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FONSECA CUNHA - 

OAB:31195/GO

 Considerando a designação da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e 

pelos Tribunais de todo o país, que ocorrerá de 05 a 09 de novembro de 

2018, remetam-se os autos à conciliadora para designação de Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21723 Nr: 533-11.2011.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transenergia Renovavel S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio Felício Garcia, Malaque Ayub Garcia, 

Dourival Magnani, Vanda Garcia Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MATTHES - 

OAB:76.544/SP, KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - 

OAB:182.340/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos às fls. 247/306, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22827 Nr: 541-51.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Noemi Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte executada, 

razão pela qual nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - 

CNGC, ante o teor do mandado/certidão acostado aos autos às fls. 84/85, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, bem como acerca do pedido de 

complentação de diligência formulado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 84 de 1782



 Cod. Proc.: 40440 Nr: 200-49.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Considerando a certidão de ref. 110, nego seguimento ao Recurso de 

Apelação interposto, face à sua intempestividade.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36594 Nr: 251-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA BARBOSA ME (KAYABI PALACE 

HOTEL), ZULMIRA BARBOSA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que figuram como 

exequente Cooperativa de Créditos de Livre Admissão de Associados do 

Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT e como executada ZULMIRA 

BARBOSA ME E ZULMIRA BARBOSA PERES.

Conforme fls. 95-101 foi realizada penhora e avaliação do bem 

pertencente às executadas.

A parte exequente concordou com a avaliação e requereu a adjudicação 

do bem penhorado.

Foi determinado a intimação da parte executada para se manifestar sobre 

a penhora, avaliação e pedido de adjudicação, contudo, após várias 

diligência na tentativa de intimação das mesmas, restaram todas 

infrutíferas.

 É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Artigo 274, parágrafo único do CPC).

Assim, desnecessária a intimação das executadas, uma vez que mudaram 

de endereço sem comunicar nos autos.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de ADJUDICAÇÃO do bem penhorado 

pelo preço da avaliação.

Expeça-se a AUTO DE ADJUDICAÇÃO, na forma do § 1º do art. 877 do 

CPC.

Com a assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo 

escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, 

expeça-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, na 

forma do §2º do art. 877 do CPC.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, informar o saldo 

devedor atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37968 Nr: 902-29.2016.811.0092

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA, JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Intime-se a parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 345-71.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Luzimar Almeida Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flites Alberto Barbosa da Silva, Luciana 

Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O

 Considerando o equívoco que houve na abertura de prazo comum para o 

Assistente de Acusação e Defesa, no impulsionamento contido na ref. 

165, proceda a intimação da Defesa dos réus, para que apresentem no 

prazo legal, seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56292 Nr: 1563-03.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2020 às 

13h45. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV - Intimem-se ainda o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 627-46.2017.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero dos Santos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - Alto 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Designo AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 

19/02/2020, às 12h30-MT.

 Intimem-se as partes.

 As testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15997 Nr: 348-12.2007.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICeSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9123, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

petição acostada aos autos à fl. 278 , impulsiono estes autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19874 Nr: 25-02.2010.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A, Gracielle 

Naumann Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Leite Gonçalves - Espólio

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

OAB:22640/A-MT, Jose Roberto - OAB:RS0025129, LEDA REGINA 

MORAES ROBERTO - OAB:33745, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto - 

OAB:RS0025129, LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fl. 138, que serve a presente 

para intimar a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30072 Nr: 920-89.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Musa Gonçalves - 

OAB:17.747

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2020 às 

13h15. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV - Intimem-se ainda o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35886 Nr: 1106-10.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Moral Monsó, RONEI ARMANDO 

MIROWSKI, Rafael Correa Fontura, Daniel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10.609/MT

 – Apresentada resposta à acusação ref. 46 e 51, verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2020 às 

13h30. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV - Intimem-se ainda o Ministério Público.

V - Determino o DESMEMBRAMENTO do feito em relação ao acusado 

DANIEL ALVES DOS SANTOS, que citado por edital, deixou de apresentar 

resposta e também não constituiu advogado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16611 Nr: 956-10.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT, PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de agosto de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17025 Nr: 168-59.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS, FPdS, RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Valgney de Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 86 de 1782



contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de agosto de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21303 Nr: 113-06.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Prestadora de Serviços Agrícolas em 

Geral Ltda.

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

Lima - OAB:3.127-A, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de agosto de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21506 Nr: 316-65.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Spraytec Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Fomento Agropecuária Ltda - ME, 

Ednaldo Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Guilherme Kreling 

Vanzella - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de agosto de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30171 Nr: 1028-21.2012.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taquari Prestadora de Serviços Agrícolas em 

Geral Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - 

OAB:227.541-SP, Fábio André Fadiga - OAB:139.961-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

II – Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 13 de agosto de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2322 Nr: 307-50.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11720 Nr: 231-26.2004.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Joice Briancini Machado, Auto Posto 

Bom Sucesso Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-B/MT, RODRIGO FARIA GARDIN - OAB:8849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo , impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar 

a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22763 Nr: 478-26.2012.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMeEL-, SLAG, MdSV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILTON DE SOUZA VIANA, Cpf: 

02196254177, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/05/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela F. P. E. 

em face de G. M. E E. L. -., S. L. A. G.E OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento - ICMS 

Garantido Integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20126298/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/05/2012

 - Valor Total: R$11.880,55 - Valor Atualizado: R$10.800,50 - Valor 

Honorários: R$1.080,05

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc. Estando aparentemente 

presentes os requisitos da inicial, bem como os pressupostos processuais 

e as condições da ação, RECEBO a inicial, dando impulso a atividade 

jurisdicional.Cite(m)-se o(os, a, as) Executado(os, a, as) para, no prazo de 

cinco(05) dias, pagar(em) o principal e seus acessórios ou nomear bens à 

penhora. Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Não havendo pagamento, 

nem oferecimento de bens à penhora, proceda-se o arresto dos bens 

do(os, a, as) Executado(os, a, as) tantos quantos bastem para garantir a 

Execução. Penhore-se. Depositem-se os bens em mãos do senhor 

Depositário Judicial, removendo-os. Avaliem-se os bens.Após, intime-se 

o(os, a, as) Executado(os, a, as) do arresto, da penhora e da avaliação. 

Se necessário, expeça-se Edital de Intimação com prazo de 20 (vinte 

dias), enviando-se à Imprensa oficial para publicá-lo.A seguir, decorrido o 

prazo para oferecimento de Embargos, dê-se vistas ao(a) Exequente para 

manifestar-se sobre a penhora e a avaliação.Recaindo a eventual penhora 

sobre bens imóveis, proceda-se a intimação do cônjuge do(a) 

Executado(a), se for o caso, e averbe-se a penhora no Registro Imobiliário 

respectivo.Observe-se o art. 185-A, do CTN.Defiro a prerrogativa do art. 

172, § 2º, do CPC.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Almeida 

França, digitei.

Alto Taquari, 18 de dezembro de 2019

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22170 Nr: 982-66.2011.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elves Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fl. 87, que serve a presente 

para intimar a parte executada (Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não- Padronizados PCG-Brasil - Multicarteira) para pagamento 

da multa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

bem como para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41174 Nr: 621-39.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

certidão acostada aos autos na ref. 13, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36134 Nr: 56-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORIO JOSÉ DE SOUZA, José 

Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MORAIS MAIA - 

OAB:41536/GO, Marcelo Maia de Assis - OAB:19118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 Considerando-se o pleito de Ref.38, acato a justificativa de Ref.44 e 

determino a remessa deste feito ao Conciliador desta Comarca, para 

designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 1949-38.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Resende Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUNARDI PERUCHI ME, Douglas 

Lunardi Peruchi

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

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38078 Nr: 968-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVAN DAS CHAGAS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para distribuição ou 

comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50529 Nr: 2189-56.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO LOPES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Inicialmente, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher a guia de custas para expedição da certidão requerida às fl. 

94.

Decorrido o prazo, determino a suspensão da presente execução, 

devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com baixa no 

relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51735 Nr: 2707-46.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Ante a manifestação ministerial retro, remeta-se os autos à contadoria 

para atualizar os cálculos.

Após, INTIME-SE o requerido para efetuar o pagamento dos valores 

devidos, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47634 Nr: 880-97.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio, Robison Junio Alves dos 

Santos, Mauricio Joel de Sá, Sandra Souza Elizeque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS VICENTE MUSA ABED 

- OAB:22668/MT

 Altere-se o nome do patrono do réu conforme requerido na Ref.27.

Após, ao MP para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50529 Nr: 2189-56.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO LOPES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Certifico que a guia de complementação juntada na ref. 24 foi 

equivocadamente recolhida, pois trata-se de complementação de Custas e 

Taxas, quando deveria ser "complementação de diligência". Em contato 

com o Departamento de Controle e Arrecadação, fui informada que não há 

possibilidade de transferência, devendo a parte recolher a guia de 

complementação da diligência na forma correta, e havendo interesse, 

requerer a restituição desses valores pagos. Assim, Serve esta para fins 

de intimação da parte autora para proceder o devido recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33050 Nr: 794-68.2014.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS, ÂGadS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo sem manifestação da parte requerida nos autos, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22127 Nr: 939-32.2011.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Claudio de Moura Oliveira, Emerson 

Maurício Anjos de Moura, Clemeilton Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP, 

Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que decorreu o prazo legal sem a manifestação da parte 

Requerida nos autos, razão pela qual nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15756 Nr: 112-60.2007.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FELIPE FOLMANN, Hedi Maria Heck 

Frantz Folmann

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

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Certifico que decorreu o prazo legal sem a manifestação da parte 

executada nos autos, conforme a publicação que segue:

 Certifico que o movimento "Certidão", de 03/09/2019, foi disponibilizado no 

DJE nº 10572, de 06/09/2019 e publicado no dia 09/09/2019, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: Eliane Moreno 

Heidgger da Silva - OAB:2.287-B MT, representando o polo ativo; e Mauro 

Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT, representando o polo passivo, 

razão pela qual, nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - 

CNGC, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20640 Nr: 784-63.2010.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22692 Nr: 408-09.2012.811.0092

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Paraná Ltda - EPP

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

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23126 Nr: 840-28.2012.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - 

BRDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Slaviero Agroindustrial ltda., Anderson 

Fumagalli, Simone Slaviero Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janice Keller Araújo - 

OAB:14.003-PR, Thiago Faria - OAB:32554/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 885-32.2012.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Camelo Mota - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo sem a informação de pagameto, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34138 Nr: 203-72.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Zilda Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 

A/MT

 Defiro a cota ministerial de fls. 52.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, intime-se o executado para, no prazo de 03 dias, efetuar o 

pagamento do valor exequendo, sob pena de decretação de sua prisão 

civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35988 Nr: 1143-37.2015.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rivelino Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Benedito Levandoski - 

OAB:16.265/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se novamente o inventarianete para, no prazo de 10 dias, 

manifestar-se sobre o petitório da Fazenda Estadual de Mato Grosso de 

fls. 42-44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36693 Nr: 289-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fl. 58, uma vez que o presente feito tramita perante 

este juízo através do Sistema APOLO ELETRÔNICO, podendo o advogado 

devidamente constituido nos autos ter total acesso aos documentos nele 

protocolados.

 Assim, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37409 Nr: 568-92.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcio Bonotto Lena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

correspondência devolvida acostada aos autos na ref. 53, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41296 Nr: 703-70.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA JERONIMA PEREIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de DÉBORA JERONIMA PEREIRA DE MENEZES.

A liminar foi concedida, e devidamente cumprida, conforme documentos 

juntados.

O réu devidamente citado não apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, II, do CPC, uma vez que, transcorrido o prazo para contestar a ação, 

o réu deixou esvair-se em branco, motivo pelo qual decreto sua revelia.

As partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, 

incidindo o requerido em mora, o requerente ajuizou a ação de busca e 

apreensão, nos termos do DL nº 911/1969, sendo o bem apreendido e 

depositado em mãos do requerente.

Assim, comprovado o negócio jurídico firmado entre as partes, tanto 

quanto a inadimplência do débito e tendo em vista que o requerido, 

devidamente citado, não contestou a ação, impõe-se a procedência do 

pedido.

Desta forma, a ação procede, visto que em matéria de direitos disponíveis 

a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

autor, na forma dos art. 344 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no DL nº 911/1969 e artigos 487, I e 304 

do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno em 

definitiva, facultando a venda pelo requerente, na forma do art. 2º do 

mesmo diploma legal.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte requerida no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC.

Por fim, defiro o levantamento do valor depositado referente a 

complementação do oficial de justiça.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42833 Nr: 1589-69.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VITALINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

correspondência devolvida acostada aos autos na ref. 68, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43580 Nr: 2052-11.2017.811.0092

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Remetam-se os autos ao E.Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43833 Nr: 2190-75.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACKENBAUER DE OLIVEIRA, Newton Santos 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a satisfação da obrigação, julgo extinta a execução, nos 

termos do art.924, II do CPC.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com base no §3º do artigo 90 do CPC.

Proceda-se a baixa em eventuais penhoras inclusive expedindo-se 

alvarás para levantamento de valores em caso de penhora monetária.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44457 Nr: 2493-89.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Nicolau Roehering, Sebastião Mendes 

Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

correspondência devolvida acostada aos autos na ref. 34, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44472 Nr: 2504-21.2017.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Nicolau Roehering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45362 Nr: 2970-15.2017.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dourado da Ora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Tramm Me - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita.

Cumpra-se a decisão de Ref.4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49038 Nr: 1630-02.2018.811.0092

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACKENBAUER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com base no §3º do artigo 90 do CPC.

Honorários na forma do acordo.

 Com o transito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44010 Nr: 2285-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro a cota ministerial de fls.64, uma vez que o executado sequer foi 

intimado da presente execução.

Portanto, como até o momento não foi encontrado o seu endereço, intime-o 

por meio de edital.

Ciência ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51584 Nr: 2641-66.2018.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JXS, ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:13668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual c/c Regulamentação de Guarda, 

alimentos e partilha de bens proposta por JUCÉLIA XAVIER SAMPAIO e 

EDMUNDO SAMPAIO NETO, todos qualificados nos autos.

As partes peticionaram, requerendo a desistência do feito às fl. 60.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46005 Nr: 155-11.2018.811.0092

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, encaminhem-se os autos ao contador judicial para que 

atualize o débito alimentar.

Após, intime-se o executado por meio de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 220-11.2015.811.0092

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINO ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia de Almeida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista a fazenda pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34432 Nr: 364-82.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON OLIVEIRA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pleito de Ref.42, uma vez que o requerido não foi sequer citado 

da presente ação, apesar de ter endereço certo e determinado, ressalto 

que a demora na realização do ato deu-se exclusivamente em virtude da 

demora da parte requerente em providenciar os atos que lhe competem.

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41007 Nr: 519-17.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido do Exequente, contido na ref. 57, pois cabe a este a 

diligência requerida, conforme o Art. 844: "Para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação 

do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação 

de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial" do 

Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42120 Nr: 1164-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pleito de Ref.20 uma vez que a propriedade de referido veículo 

é do banco financiador e não do espólio.

Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as últimas 

declarações, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44752 Nr: 2646-25.2017.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48125 Nr: 1171-97.2018.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. BOVE C. LEAL E SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DE JESUS ALVES MARTINS ME, 

ADEVALDO DOS SANTOS LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR SIMÕES DE FARIA 

- OAB:21760/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Trata-se de Ação de Cobrança c/c Pedido de Reconhecimento de 

Sucessão Empresarial movida por N. BOVE C. LEAL E SILVA-ME, ABC 

ATACADO em face de ALVARO DE JESUS ALVES MARTINS-ME e 

ADEVALDO DOS SANTOS LIMA-ME, todos devidamente qualificados.

 Homologo, o acordo entabulado entre as partes informado às fls. 86-87, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com base no §3º do artigo 90 do NCPC.

P.I

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52082 Nr: 52-67.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elciano Coimbra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Considerando-se o feriado municipal de 19/03/2020, bem como a 

necessidade de readequação da pauta redesigno a audiência para o dia 

15/04/2020, às 12h30. (HORÁRIO MT).

II – Intimem-se e/ou requisitem-se a(s) vítima(s), o(s) acusado(s) e a(s) 

testemunha(s) arrolada(s) pelas partes, expedindo-se carta precatória 

para inquirição ou interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 III – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41022 Nr: 527-91.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 I – Considerando-se o feriado municipal de 19/03/2020, bem como a 

necessidade de readequação da pauta redesigno a audiência para o dia 

26/03/2020, às 13h30. (HORÁRIO MT).

II – Intimem-se e/ou requisitem-se a(s) vítima(s), o(s) acusado(s) e a(s) 

testemunha(s) arrolada(s) pelas partes, expedindo-se carta precatória 

para inquirição ou interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 III – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23018 Nr: 732-96.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 I – Considerando-se o feriado municipal de 19/03/2020, bem como a 

necessidade de readequação da pauta redesigno a audiência para o dia 

26/03/2020, às 13h00. (HORÁRIO MT).

II – Intimem-se e/ou requisitem-se a(s) vítima(s), o(s) acusado(s) e a(s) 

testemunha(s) arrolada(s) pelas partes, expedindo-se carta precatória 

para inquirição ou interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 III – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33066 Nr: 810-22.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Oliveira da Silva - ME, Welton Oliveira 

da Silva

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

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por 

meio de seu procurador, para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida, bem como para, sem sendo o caso e, em atenção ao 

Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo sistema de 

recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de guia a ser 

emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), a proceder o devido 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 1196-52.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang, João Brasil 

Kohlrausch, Teodoro João Kok - Espolio, Loiva Ana Kohlrausch Kok, 

Guilherme Kok, Romeu Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34933 Nr: 629-84.2015.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETH - Bioenergia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

TRANSPORTES –EIRELI–ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CELSO FONSECA 

PUGLIESE - OAB:155.105/SP, LAURA FANUCCHI - OAB:374979, Nahíma 

Müller - OAB:235.630/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de Ref. 27, para tanto DETERMINO que seja realizada a 

citação do requerido mediante edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35669 Nr: 1004-85.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013/MT

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39595 Nr: 1978-88.2016.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ALFREDO SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. MARQUES LEONEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO PIRES MAFRA - OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO FELDMANN DE 

SCHNAID - OAB:29491, Carlos Eduardo Pincelli - OAB:PR/37.989, 

Vitor Musa Gonçalves - OAB:17.747

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41907 Nr: 1035-37.2017.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CANDIDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA – ENERGIA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

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

Lima - OAB:3127-A

 Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49933 Nr: 1885-57.2018.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL DOS SANTOS MARTINS, MIGUEL DOS 

SANTOS MARTINS, MARISA VON GROLL DREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a 

certidão de ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50479 Nr: 2147-07.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA CARRIJO ME, Vania Maria 

Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 827 e 

829 do NCPC)

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 827, 

§1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, o Oficial de 

Justiça efetuará a penhora e avaliação dos bens indicados na inicial, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do 

Código de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 
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subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

NCPC)

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos, no 

prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51877 Nr: 2789-77.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, parcialemte, a cota ministerial de Ref. 16, para tanto DETERMINO 

que seja realizada a citação do executado mediante edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50468 Nr: 2143-67.2018.811.0092

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGDS, ASDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da cota ministerial de Ref. 29, cite-se o requerido por meio de 

edital.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45793 Nr: 63-33.2018.811.0092

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a manifestação de Ref.: 12, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 5 dias, juntar aos autos cópia do acordo informado à Ref.: 08.

Com a juntada do acordo em questão, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44476 Nr: 2505-06.2017.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE LIMA MORO LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Recebo a presente apelação.

II – Intime-se o apelado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

as contrarrazões.

III – Após, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42666 Nr: 1494-39.2017.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalicio Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:327.026/SP, RODRIGO SCOPEL - OAB:40004

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51441 Nr: 2559-35.2018.811.0092

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 -MT

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por SARA GOMES 

DA SILVA, devidamente representada por sua genitora CLEIDE 

FRANCISCO DA SILVA, em face de GEOVANO GOMES DIAS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O executado, intimado pessoalmente para pagamento do débito, informou 

o pagamento do débito alimentar exequendo através do depósito judicial, 

bem como apresentou justificativa relatando a sua difícil condição 

financeira, requerendo ainda uma conta bancária em nome da exequente 

para depositar os posteriores valores. Em relação aos alimentos vencidos 

no decorrer do processo, requereu o seu parcelamento.

Todavia, a exequente não aceitou tal proposta de parcelamento e pugnou 

pela sua prisão civil. Requereu ainda o levantamento dos valores 

depositados pelo executado às fls. 28.

O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão civil do executado, 

bem como a penhora de valores nos sistemas disponíveis ao judiciário.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem, a prisão civil se faz necessária no presente caso.

Da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a 

obrigação a qual lhe é devida.
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Além do mais, deixou o prazo para pagamento do débito, justificando 

poder arcar com o referido valor executado de forma parcelada, uma vez 

que supostamente atravessa uma série de dificuldades financeiras.

 Contudo, por força do princípio da paternidade responsável, a 

constituição de nova família ou nascimento de outro filho, por si só, não é 

causa suficiente para a redução dos alimentos ou negativa de sua 

majoração. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. MOTIVO QUE NÃO 

AUTORIZA, POR SI SÓ, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 

ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE CONFIGURADA. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da 

orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"a circunstância de o 

alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não 

importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união 

anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na 

situação econômica daquele" (REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1º/8/2005, p. 

470) (...) (STJ – AgRg no AREsp 452.248/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015)”

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. NECESSIDADE DA CREDORA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA 

FAMÍLIA PELO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE 

RESPONSÁVEL. RECURSO REJEITADO.

 1. A constituição de nova família, em decorrência do princípio da 

paternidade responsável, não é causa para redução do valor dos 

alimentos.

 2. Assim, inalteradas a necessidade da credora e a capacidade 

contributiva do devedor, deve ser mantido o quantum da obrigação 

alimentar.

 2. Embargos infringentes conhecidos e rejeitados para manter o 

provimento parcial da apelação. (...) (Des. Marcelo Rodrigues). (TJMG - 

Embargos Infringentes 1.0027.13.009439-7/003, Relator(a): Des.(a) 

Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2016, 

publicação da súmula em 24/08/2016)”

Assim, na realidade, os argumentos explanados na contestação não 

lograram êxito em demonstrar a efetiva redução da sua capacidade 

financeira.

Assim, verificada a existência do débito e a ausência do adimplemento, se 

perfaz a segregação civil do devedor de alimentos.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE 

E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES 

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O 

habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de 

provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a 

necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" 

(RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013). 3. "O cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 

358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 

309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no HC: 473985 PE 

2018/0269640-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2019)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, decreto a 

prisão civil de GEOVANO GOMES DIAS pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se o competente mandado de prisão junto ao BNMP. 2.0, incluindo 

em seu bojo o último valor atualizado do débito e a conta para pagamento, 

caso presente nos autos.

Se nesta comarca, encaminhe-o ao Oficial de Justiça para cumprimento no 

endereço do executado, caso noutra, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil 

da circunscrição do seu último domicílio, remetendo-lhes cópia do 

mandado de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.

Em caso de pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da 

prisão, que o executado seja posto imediatamente em liberdade.

Por fim, defiro o levantamento em favor da parte exequente do valor 

depositado pelo executado às fls. 28 (R$ 868,93), devendo ser expedido 

ALVARÁ para transferência do valor para a conta indicada na petição de 

fl. 44.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42315 Nr: 1298-69.2017.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT

 O réu encontra-se devidamente citado e com advogado constituído.

Assim, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40799 Nr: 384-05.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO JOSE BROCANELLI DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

manifestar-se sobre a certidão fls.67 e documentos de fls.68/77, uma vez 

que conforme esta, o bem objeto da presente ação, foi destruído em 

acidente automobilístico no Estado de Minas Gerais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 1598-31.2017.811.0092

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

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

 PARTE AUTORA: Ivanir Guerra Rulli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Guerra de Oliveira R. 

Gomes - OAB:111.577-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se integralmente a decisão de Ref.29.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43548 Nr: 2038-27.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES ALIMENTOS LTDA ME, SERGIO 

RICARDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leiliane Abreu Dias - OAB: 

3.291/TO

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43787 Nr: 2172-54.2017.811.0092

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - 

OAB:40191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a manifestação de 

Ref.27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44743 Nr: 2640-18.2017.811.0092

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Marçal de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao embargado para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41753 Nr: 940-07.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kelin Cristiane Follmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41896 Nr: 1030-15.2017.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido constante à inicial, para 

decretar o divórcio do casal, ficando extinto o vínculo matrimonial, o que 

faço com fulcro no art. 226, § 6º, da CF e no art. 1571, IV, do CC. Em 

razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, ficando a exigência 

suspensa por ser presumidamente pobre, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/1950.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil Competente. Em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33322 Nr: 1027-65.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovale Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Oliveira da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Rodrigues Machado - 

OAB:18178/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do oficial de justiça, 

informado às fl. 99, advertindo-a que a recusa injustificada ensejará ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do Art. 77, IV, do 

CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003505-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. B. (REQUERENTE)

C. C. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. S. (REQUERIDO)

J. C. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO PROCESSO n. 

1003505-97.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANO CARVALHO DOS REIS 

Endereço: RUA E, Lote 22 Quadra 23, JARDIM MARIA VETORASSO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-137 Nome: ALINE VIANA BARBOSA 

Endereço: RUA E, Lote 22 Quadra 23, JARDIM MARIA VETORASSO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-137 POLO PASSIVO: José Carlos 

Pereira Dos Santos, Endereço: Atualmente em local incerto e não sabido. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

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

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

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
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afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Regularização de Guarda 

proposta em favor do menor M. M. B. D. S., em face da parte requerida 

(polo passivo). DECISÃO: "DEFIRO a cota ministerial I.D 2385423, para 

tanto DETERMINO que seja realizada a citação do requerido Jose Carlos 

Pereira dos Santos mediante edital". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES, digitei. ALTO TAQUARI, 14 de janeiro de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000939-34.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RYALT DIESEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000939-34.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RYALT DIESEL LTDA CITE o(a) 

executado(a) no endereço informado às fls. 40 e na forma requerida para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com juros, multa de mora, 

custas processuais e encargos indicados na petição inicial ou garanta a 

execução. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo desde logo à 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o caso de 

pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, fixo os honorários em 

10% sobre o valor da conta final. Decorrido o referido prazo, os 

honorários serão arbitrados na forma do disposto no art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. Se a penhora recair sobre bens imóveis, 

proceda a INTIMAÇÃO de seu/sua cônjuge. ALTO TAQUARI, 7 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000885-68.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME KOK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO BONFATI TASSO OAB - SP331192 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AKIRA NOZAQUI OAB - SP314712 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000885-68.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

GUILHERME KOK RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, 

BANCO DO BRASIL SA Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código 

de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do Conselho da 

Magistratura, determino a remessa deste feito ao Conciliador desta 

Comarca, para designação de sessão de conciliação/mediação, presidida 

por conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se e 

intime-se a parte ré para que compareça à audiência de mediação e 

conciliação, nos termos do artigo 694 do CPC, acompanhada de advogado, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o artigo 697 do CPC, não sendo realizado acordo, passarão a 

incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o 

artigo 335 do CPC. ALTO TAQUARI, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000811-14.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE SANDRA ABREU DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDEMAR JOSE FERREIRA OAB - TO5089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE ABREU DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000811-14.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

LEIDE SANDRA ABREU DIAS REQUERIDO: LEILIANE ABREU DIAS De 

acordo com o art. 393 da CNGC, os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. Desta feita, determino a 

devolução da presente missiva ao juízo deprecante com as devidas 

cautelas e nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 10 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000017-56.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERALDO WUST (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PERIN OAB - SC15143 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA (REU)

ADHA KEROLAINE DE SOUZA MACIEL (REU)
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Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000017-56.2020.8.11.0092. AUTOR(A): 

JOAO GERALDO WUST REU: GREGORIO TOLENTINO MORETTI DE 

ALMEIDA, ADHA KEROLAINE DE SOUZA MACIEL Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), para cumprir(em) a obrigação referida na inicial ou 

oferecer(em) embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob 

pena de revelia e conversão automática do procedimento em processo 

executivo, lastreado em título judicial. Cumprida a obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias, ficará(ão) o(s) requerido(s) dispensado(s) do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º do CPC) e fixados os 

honorários advocatícios em cinco por cento do valor da causa (art. 701, 

“caput”). Advirta(m)-se o(s) requerido(s) que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá(ão) requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 

916). Advirta(m)-se o(s) requerido(s) de que quaisquer manifestações 

nos autos deverão ser apresentadas por patrono regularmente 

constituído. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. ALTO 

TAQUARI, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000653-56.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEVERSON RODRIGUES CHAVES (REQUERIDO)

ROSANE MARIA STELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000653-56.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

PAULO SERGIO DOS SANTOS REQUERIDO: ROSANE MARIA STELLA, 

GEVERSON RODRIGUES CHAVES Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da complementação da diligência do 

oficial de justiça, advertindo-a que a recusa injustificada ensejará ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do Art. 77, IV, do 

CPC. ALTO TAQUARI, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000032-25.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)

PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO)

FABIO MAURI GARBUGIO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000032-25.2020.8.11.0092. IMPETRANTE: 

LEILIANE ABREU DIAS IMPETRADO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI, 

PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI, FABIO MAURI GARBUGIO 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por 

LEILIANE ABREU DIAS contra ato supostamente ilegal praticado pelo 

MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT por meio de seu gestor, alegando que 

era ocupante do cargo em comissão de assessor jurídico do município de 

Alto Taquari, sendo exonerada de referida função na data de 18 de 

outubro de 2019, por meio do Decreto Municipal nº326/2019. Sustentou 

que a exoneração se deu após a impetrante ser diagnosticada como 

portadora de carcinoma mamário invasor grau II. Sustentou ainda que 

apesar do cargo ocupado ser de livre nomeação e exoneração, foi violado 

direito líquido e certo da impetrante, vez que tal exoneração deu-se no 

período de tratamento médico da impetrante. Ao final, requereu a 

concessão de liminar para que seja determinado que o Município de Alto 

Taquari/MT, seja compelido a readmitir imediatamente a impetrante. É o 

relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação constitucional, de 

natureza cível, prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República, e na 

Lei 12.016/2009, visando proteção de direito líquido e certo lesado ou que 

sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado 

com ilegalidade ou abuso de poder. Entende-se por direito líquido e certo 

aquele demonstrado de plano, por meio de provas pré-constituídas. Ou 

seja, deve ser claramente demonstrado que o ato ou omissão que se 

pretende impugnar é ilegal ou abusivo, por ser estreita a via desta ação 

mandamental. E para a concessão da liminar “inaudita altera pars”, devem 

estar presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. Pois bem, 

primeiramente, entendo que não prospera a alegação de violação ao 

direito líquido e certo da impetrante, uma vez que como ocupante de cargo 

em comissão, o qual é de livre nomeação e exoneração nos termos do art. 

37, II, da CF, em via de regra, este não confere estabilidade nem mesmo 

relativa a seus ocupantes, desta forma o ato de exoneração também se 

faz despido de tais restrições. Igualmente, em relação à alegação de sua 

exoneração dar-se no curso de seu tratamento de saúde, esclareço que 

pela natureza da função comissionada (livre nomeação e exoneração), ou 

seja, ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à 

conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, esta é 

cabível ainda que no curso de licença para tratamento de saúde. Neste 

sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. O exercício de função comissionada é de livre 

nomeação e exoneração, configurando ato administrativo discricionário, 

submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade 

pública competente, considerada a relação de confiança entre o nomeado 

e o seu superior hierárquico, ainda que no curso de licença para 

tratamento de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 

1599920/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)”. “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE. CARGO EM COMISSÃO. 

DISPENSA/EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1. É 

possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no 

curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 

37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg no RMS 

27.249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014). Precedentes. 2. Agravo interno a 

que se nega provimento. (AgInt no REsp 1596637/RS, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016)”. 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE EM 

COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA-SAÚDE. POSSIBILIDADE. 

ART. 37, II, DA CF. COMPLEMENTAÇÃO ATÉ O VALOR DA 

REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, § 13, DA CF. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto 

contra acórdão que denegou a ordem em writ, no qual se postulava a 

ilegalidade da exoneração de cargo em comissão no curso de 

licença-saúde, bem como a retribuição pelo erário estadual de 

complementação do auxílio-doença de modo a atingir a remuneração do 

cargo antes ocupado. 2. A nomeação para os cargos em comissão, 

consignados como de livre provimento por força do art. 37, II, da 

Constituição Federal, em via de regra, não confere estabilidade - sequer 

relativa - a seus ocupantes; portanto, infere-se que a exoneração é 

também despida de tais restrições. Precedente: RMS 25.138/MG, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30.6.2008. 3. Por força do art. 40, 

§ 13, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 20/98, 
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os ocupantes de cargos em comissão estão vinculados ao Regime Geral 

de Previdência Social; logo, a licença-saúde será fruída somente sob a 

percepção de auxílio-doença, não existindo amparo legal para a 

complementação pretendida. Precedente: RMS 18.134/PB, Rel. Ministro 

Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 21.11.2005, p. 298. Recurso ordinário 

improvido. (RMS 33.859/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011)”. Destarte, ao menos em 

sede de cognição sumária e superficial, não vislumbro a existência de 

ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, estando 

ausente a fumaça do bom direito (“fumus boni iuris”) necessária para a 

concessão da medida de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar 

pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestar informações (art. 7º, inciso I, da Lei nº 

12.016/09). Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se 

a Impetrante desta decisão. ALTO TAQUARI, 14 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000810-29.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GRUTKA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000810-29.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: PEDRO GRUTKA - ME 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ficam as partes dispensadas 

do pagamento das custas processuais remanescentes, com base no §3º 

do artigo 90 do CPC. Honorários na forma do acordo. Com o transito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação. P.I. ALTO TAQUARI, 

9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000170-26.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SILVA BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000170-26.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: DANIELA SILVA 

BEZERRA Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante 

em face da sentença lançada nos autos. Aduziu a parte embargante que 

houve contradição/omissão no tocante ao rito estabelecido pelo 

decreto-Lei nº 911/1969. Pede a correção dos vícios apontados e a 

reforma da sentença. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em que pese os 

argumentos lançados pela parte embargante, entendo que a sentença 

exarada não possui qualquer omissão ou contradição. Na realidade, 

tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo meio cabível 

para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso próprio à 

superior instância. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “Efeitos 

modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a parte 

simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por 

isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05). ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO 

os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a sentença. Arbitro 

honorários ao advogado nomeado para a defesa da parte ré em juízo no 

importe de 1 (uma) URH, a ser custeada pelo Estado de Mato Grosso. 

Considerando-se ainda que a parte autora não efetuou o pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, mesmo depois de ser 

intimada, constituindo tal conduta ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, nos termos do Art. 77, IV, do CPC. Diante disso, aplico MULTA à 

parte autora no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo. Intime-a para 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida 

ativa. Expeça-se certidão de crédito da diligência complementar do Sr. 

Oficial de Justiça, a fim de que seja exigida em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nestes próprios autos, por se tratar de título executivo judicial 

(Art. 515, V, do CPC). Em seguida, proceda-se à correção da classe 

processual e intime-se a parte autora (executada) para pagamento do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC. 

Intimem-se. ALTO TAQUARI, 17 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-49.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSYMERE MORAES ALVES DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000938-49.2019.8.11.0092 POLO ATIVO:APARECIDA 

HELENA CARDOSO AUREA EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDUARDO FARIA POLO PASSIVO: ROSYMERE MORAES ALVES DA 

ROCHA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Juizado Especial Data: 06/02/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, 

ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000466-48.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOEL DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 05 dias, acerca do documento juntado no ID 27610398. Alto 

Taquari - MT, 08 de janeiro de 2020. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000846-71.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE NEGRAO DENARDI OAB - MT26951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora e seus 

advogados para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 06.02.2020, às 13h30 (horário de Cuiabá - MT), que se realizará 

nesta Comarca de Alto Taquari no endereço constante no cabeçalho. 

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais. Alto 

Taquari - MT, 09 de janeiro de 2020. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-27.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA APARECIDA SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a 

presente certidão para intimar o polo passivo, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais, sob pena de 

penhora. ADVERTÊNCIA: Transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO 

DÉBITO: R$ 897,36 (oitocentos e noventa e sete reais e trinta e seis 

centavos) atualizado até 10.04.2017. ALTO TAQUARI, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000914-21.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, n. 575, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI 

- MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico 

que serve a presente certidão para fins de intimar a parte autora e seu 

advogado para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 27.02.2020, às 12h30 (horário de Cuiabá - MT), que se realizará 

nesta Comarca de Alto Taquari no endereço constante no cabeçalho. 

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas processuais. Alto 

Taquari - MT, 14 de janeiro de 2020. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário do Juizado Especial Portaria n.º 08/2018-DF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-14.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRENY TOLENTINO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ESTRIOTO (REQUERIDO)

Sidney Jakobe (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDEILTON TORRES ALBUQUERQUE OAB - SP373746 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000089-14.2018.8.11.0092. REQUERENTE: IRENY TOLENTINO OLIVEIRA 

REQUERIDO: SIDNEY JAKOBE, JOAO CARLOS ESTRIOTO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Em 

audiência de conciliação na data de 14 de maio de 2019 as 15h00min, 

onde compareceu a reclamante, e uma das partes reclamadas o Sr. João 

Carlos Estrioto, onde na ocasião comprometeu-se a pagar em uma única 

parcela de 2.000,00 ( dois mil reais), referente o valor de 50% do valor 

dispendido pela reclamante para quitação do parcelamento do veiculo. 

Onde na ocasião o reclamado afirmou ter adquirido o veiculo em questão 

do segundo reclamado Sidney Jakobe e posteriormente revendeu a 

pessoa de Vagner Almeida Rosa. A reclamante na ocasião requereu a 

retirada do polo passivo desta ação, uma vez que fizeram acordo, 

prosseguindo o feito apenas em face do reclamado Sidney Jakobe. O 

acordo foi homologado. Afasto a alegação de ilegitimidade passiva do 

reclamado Sidney Jakobe, tendo em vista que a provas suficientes nos 

autos que comprovam que, é legitima para figurar no polo passivo desta 

ação. Resta comprovado que o reclamado assumiu um compromisso com 

a Reclamante, de saldar as parcelas remanescentes, reajustadas 

mensalmente, pelo IGPM, junto àquela instituição financeira, o que não foi 

cumprido A responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando 

presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, pois, sua 

necessária reparação, como ocorre no presente caso. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para: CONDENAR o reclamado Sidney Jakobe a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a 

partir desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga HOMOLOGO a sentença 

elaborada pelo(a) juiz(a) leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Fabio Alves Cardoso Juiz de 

Direito [assinado digitalmente]
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-48.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. (REQUERIDO)

VANCINE E FURLANETTO ARQUITETURA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA OAB - SP207081 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000175-48.2019.8.11.0092. REQUERENTE: ALESSANDRA BARBOSA 

PERACCHIA - ME REQUERIDO: VANCINE E FURLANETTO ARQUITETURA 

LTDA, ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação de cobrança promovida por ALESSANDRA BARBOSA 

PERECCHIA-ME em face de VANCINE E FURLANETTO ARQUITETURA 

LTDA. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

Requerente é microempresa individual que atua no ramo de hotelaria 

mediante solicitação a requerida, a requerente hospedou o funcionários 

sendo 118 diárias no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e 371 diárias no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), débito constante das duas notas 

fiscais supracitadas, no valor total de R$ 23.270,00 (vinte e três mil 

duzentos e setenta reais). No entanto a requerida não foi encontrada para 

ser citada para audiência de conciliação, onde a requerente saiu intimada 

para apresentar o endereço atualizado da requerida, o que não restou 

êxito, razão pela qual a requerente juntou petição requerendo a inclusão 

ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A no polo passivo da ação 

em razão de que referida empresa foi beneficiaria de todos os serviços 

prestados durante a relação contratual. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, tendo em vista tratar-se responsabilidade Solidária, e, portanto 

legítimos para a presente demanda. Nesse sentido conhecemos a REsp: 

1459155 SP do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. FRANQUIA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 927 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO 

PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. 

"Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do 

serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos 

decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da 

franquia." (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/9/2015). 2. Observa-se, 

ainda, que a indicada violação ao art. 927 do CC/2002 não foi objeto de 

análise pelo Tribunal de origem. Ao contrário do entendimento propugnado 

pela recorrente, o simples fato de embasar as razões recursais com 

fulcro na violação do dispositivo em tela, não preenche o requisito do 

prequestionamento, máxime porque a instantia a qua não se pronunciou 

sobre a matéria. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. 3. A pretensão de 

redimensionamento dos ônus sucumbenciais, com a consequente análise 

da proporção devida na distribuição, demandaria o reexame do substrato 

fático dos autos, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 

7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1459155 SP 

2013/0065786-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

19/05/2017) No mesmo diapasão verifica-se julgado do TST 2: 

TERCEIRIZAÇAO. RELAÇAO DE PREPOSIÇAO ENTRE O TOMADOR E A 

EMPRESA FORNECEDORA DE MAO-DE-OBRA OU DE SERVIÇOS (ART. 

932, III, CC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO TOMADOR 

PELO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA 

EMPRESA FORNECEDORA DE MAO-DE-OBRA OU DE SERVIÇOS (ART. 

937, 933 E 942, CC). 1. Por primeiro, não se olvide que a Constituição 

Federal traz os princípios da dignidade da pessoa humana e o valor social 

do trabalho como epicentro dos fundamentos da República (art. 1o, III e IV 

da CF/88). 2. Some-se que o ordenamento jurídico trabalhista já prevê a 

responsabilidade solidária do tomador na hipótese de contratação de 

trabalhador temporário (art. 16 da Lei 6019/74), bem como para os fins de 

recolhimento do FGTS (artigos 15, parágrafo 1o e 23 da Lei 8036/90) e 

das contribuições previdenciárias art. 23 da Lei 8212/91) e, quanto às 

obrigações relativas à higiene, segurança e medicina do trabalho (Portaria 

3214/78, na NR 4, itens 4.5,e 4.5.2). 3. Agregue-se que, em matéria de 

responsabilidade,o novo Código Civil alterou a sistemática. Ao lado da 

cláusula geral de responsabilidade subjetiva (art. 186) adotou, também, a 

responsabilidade objetiva, fundada nas teorias: do risco criado, do risco 

da atividade, do risco do empreendimento, do risco profissional e do risco 

proveito.Pela teoria do risco proveito ou do risco beneficio,todo aquele que 

tire proveito de determinada atividade que lhe forneça lucratividade ou 

beneficio deve suportar a responsabilidade pelos danos causados. Assim, 

aqueleque terceiriza serviços e tira proveito dos serviços prestados pelos 

trabalhadores terceirizados não terceiriza as suas responsabilidades. 4. A 

relação estabelecida entre o tomador e a empresa fornecedora de 

mão-de-obra configura uma relação preposição necessária a 

desencadear a responsabilidade objetiva e solidária. O primeiro é o 

tomador do serviço e a segunda é fornecedora que atua como preposta 

em relação ao trabalhador terceirizado que presta o serviço que é 

aproveitado. 5. O tomador de serviços ao fazer a opção pela terceirização 

assume a responsabilidade objetiva (art. 927, parágrafo único, CC) por 

fato de terceiro (art. 932, III, CC) de forma solidária (art. 933 e 942,CC) 

tendo em vista a teoria do risco do empreendimento e do risco proveito. 

Referidos dispositivos civilistas são aplicáveis à terceirização ex vi do art. 

8o da CLT. 6.Por outro lado, a Lei 8.666/93, em seu artigo 71, parágrafo 

1º, não traz o princípio da irresponsabilidade estatal, ao revés, apenas 

alija o Poder Público da responsabilidade direta. A exegese da exclusão 

total de qualquer responsabilidade estatal não se compatibiliza com os 

princípios constitucionais do valor social do trabalho e da dignidade 

humana (art. 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal) e com o caráter 

tuitivo do Direito do Trabalho. (TRT-2 - RECEXOFF: 1463200737302007 SP 

01463-2007-373-02-00-7, Relator: IVANI CONTINI BRAMANTE, Data de 

Julgamento: 17/11/2009, 4ª TURMA, Data de Publicação: 04/12/2009). 

Grifei. Vale ressaltar que o tomador de serviços ao fazer a opção pela 

terceirização, assume a responsabilidade objetiva por fato de terceiro de 

forma solidária, tendo em vista a teoria do risco do empreendimento e do 

risco proveito. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido de 

pagamento do valor de R$ 23.270,00 (vinte e três mil duzentos e setenta 

reais) devidamente atualizado, acrescido de juros e correção monetária. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial e, 

por consequência, CONDENO as reclamadas, de forma solidária, a 

pagarem à parte autora a importância de R$ 23.270,00 (vinte e três mil 

duzentos e setenta reais), acrescido de juros e correção monetária, 

devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC e 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da data da ultima atualização, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Lyzia 

Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga HOMOLOGO a sentença 

elaborada pelo(a) juiz(a) leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Fabio Alves Cardoso Juiz de 

Direito [assinado digitalmente]

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-60.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

IEP INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 
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1000267-60.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ALBERICO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME, IEP 

INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Compulsando os autos, verifica-se 

ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as provas juntadas 

permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O Reclamante informa que 

concluiu o curso de licenciatura em Matemática em dezembro de 2017, e 

que a reclamada pediu prazo de 6 mês para entrega do diploma, alega o 

reclamante que apresentou apenas o certificado onde trabalha e que teria 

validade de apenas 6 meses, com isso acarretou a impossibilidade de 

conseguir mais aulas. Procurou o Procon a fim de uma solução amigável 

com a reclamada, a qual restou infrutífera . Requerendo assim tutela 

antecipada para fins de expedir o diploma. A tutela foi deferida para 

determinar à Instituição reclamada que providencie a expedição e registro 

do diploma a que faz jus o reclamante, entregando-o, no prazo de 15 dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A 

reclamada foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência em 07 

de novembro de 2018, tendo cumprido a determinação judicial em 22 de 

novembro de 2018, conforme conta nos autos Id.17004844. Logo, verifico 

que a decisão foi cumprida tempestivamente, não havendo falar em 

incidência de multa. A audiência de conciliação entre as partes restou 

infrutífera. Alega ainda o reclamante que sofreu dano moral e material, 

pois o Reclamante deixou de pegar mais aulas em virtude de ser 

considerado magistério (modalidade de educador onde possuía apenas 

técnico), bem como, deve ser destacado ainda que o Reclamante mesmo 

possuindo Diploma em graduação estava recebendo como técnico. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente 

ação tratar de relação de consumo – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Quanto ao 

dano moral, não vislumbro nos presentes autos a sua caracterização, haja 

vista que a que a reclamada após intimada para cumprir a tutela 

antecipada , cumpriu em tempo hábil, não restando demostrado pelo 

reclamante os prejuízos que alega, não ultrapassa a barreira dos meros 

aborrecimentos enfrentados no dia-dia, incapazes de inferir nos direitos 

extra-patrimoniais indenizáveis. Ora, nosso meio social nos projeta alguns 

incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer importunação 

que deve ensejar uma reparação, principalmente quando não há qualquer 

comprovação dos danos morais experimentados ou comprovação fática 

dos descontos alegados, nesse quadro, muito menos, dano moral. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

determinar que a reclamada entregue o diploma ao reclamante, ficando 

confirmada a tutela de urgência. Por outro lado, julgo improcedente o 

pedido de danos morais. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga HOMOLOGO 

a sentença elaborada pelo(a) juiz(a) leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito [assinado digitalmente]

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-87.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL ALMEIDA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico, em atendimento 

a r. decisão retro, que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito. Alto Taquari - MT, 15 de janeiro de 2019. 

Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário do Juizado Especial 

Portaria n.º 08/2018-DF

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 55862 Nr: 1425-36.2019.811.0092

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 Cód. nº 55862

SENTENÇA

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

Depreende-se dos autos que o crime em tese praticado é de ação penal 

privada (art. 139 do CP).

 Em audiência preliminar, a vítima declarou não ter interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 26).

Instado à se manifestar o Ministério Público pugnou pelo arquivamento (fl. 

27).

Assim, em razão da renúncia manifestada pela vítima, a extinção do feito é 

medida imperiosa.

 ANTE O EXPOSTO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato 

MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS, em decorrência da RENÚNCIA do direito 
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de queixa, nos termos do artigo 107, V, do Código Penal.

Por tratar-se de sentença extintiva de punibilidade, fica dispensada a 

intimação da ré e de seu patrono, devendo proceder-se ao arquivamento 

imediato do feito, nos termos do Enunciado nº 105, do XXIV encontro do 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais Criminais.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 26 de novembro de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000013-19.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CASSILÂNDIA-MS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PERES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000013-19.2020.8.11.0092. REQUERENTE: JUIZADO ESPECIAL DA 

COMARCA DE CASSILÂNDIA-MS REQUERIDO: ANTONIO PERES FERREIRA 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois de 

devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. 

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO 

TAQUARI, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000925-50.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAVAULAR MÓVEIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILBER ALVES GARCIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000925-50.2019.8.11.0092. REQUERENTE: MAVAULAR MÓVEIS LTDA 

REQUERIDO: SILBER ALVES GARCIA EIRELI - ME Cumpra-se como 

deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois de devidamente 

cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens, 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. Oficie-se ao juízo 

deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 9 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36689 Nr: 945-97.2010.811.0084

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFR, RFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR CAMPOS DE 

AZEVEDO, para devolução dos autos nº 945-97.2010.811.0084, Protocolo 

36689, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60216 Nr: 1471-49.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE MARTINS 

ALVAREZ - OAB:27303/O

 Autos: 1471-49.2019.811.0084

Código: 60216

Vistos em recesso forense.

 Trata-se de pedido apresentado pela defesa do denunciado José Teles 

Soares, objetivando autorização judicial para frequentar determinados 

lugares a trabalho, em razão das medidas cautelares impostas quando da 

revogação da prisão preventiva (ref. 87).

 Instado a se manifestar, o ministério público não se opôs ao pedido, 

conforme manifestação aportada à ref. 92.

É o relato do necessário.

 Decido.

 De início, cumpre esclarecer que o provimento 27/2019-CM de 13 de 

novembro de 2019, que estabelece a suspensão dos prazos processuais 

no período do recesso forense, prevê a possibilidade de prática de atos 

de natureza urgência para preservação de direitos. Assim, analiso o 

presente pedido em plantão, a fim de evitar a prisão do denunciado por 

descumprimento das medidas cautelares a ele impostas.

Estabelece o provimento 27/2019-CM:

 Art. 4° A suspensão, em ambos os períodos (artigos 2° e 3° deste 

provimento), não obsta a prática de atos processuais de natureza urgente 

necessária a preservação de direitos.

Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado teve sua prisão 

revogada em 11/12/2019, mediante a aplicação das seguintes medidas 

cautelares: a) monitoramento eletrônico com raio de monitoração de 50 

metros; b) Proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia autorização 

judicial nos termos do artigo 319, inciso IV, do CPP; c) botão do pânico 

para a vítima.

 Ainda, foi devidamente advertido de que, em caso de descumprimento de 

qualquer das medidas poderia ter sua prisão preventiva decretada.

 Contudo, sobreveio pedido no sentido de autorizar o requerente a 

frequentar determinados locais em razão da profissão ocupada 

(eletricista).

Tenho que o requerente possui ocupação lícita e, ao que tudo indica, está 

cumprindo adequadamente as determinações judiciais, tanto que formulou 

requerimento a fim de evitar desdobramentos negativos em razão do 

acesso a determinados locais decorrente de seu ofício.

Assim, considerando a informação de que o mesmo precisa frequentar os 

seguintes locais à trabalho, onde prestará serviços de sistema de energia 

fotovoltaicos, DEFIRO o pedido e, autorizo o denunciado à frequentar os 

seguintes locais nos horários abaixo elencados:

 • Dos dias 02 a 10 de Janeiro/2020, na Lotus ao lado da distribuidora 

Verde Gás, localizada na Av. Ludovico Riva Neto, bairro Menino Jesus, 

CEP 78595-000, em Apiacás/MT, das 06 da manhã às 19h00min de 

segunda à sexta e nos sábados das 06h00min às 12h00min.

• Dos dias 13 a 21 de Janeiro/2020, no sítio Família Baleeiro, de 

propriedade de Divanir dos Santos, estrada rural, sentido Fazenda Canaã, 

de aproximadamente 15 km de distância da cidade de Apiacás/MT, das 06 

da manhã às 19h00min de segunda à sexta e nos sábados das 06h00min 

às 12h00min.

• - Dos dias 19 a 30 de Janeiro/2020, no Posto Avenida e Conveniência, 

com endereço a Avenida Jaime V. Campos esquina com rua Sergipe, s/n, 

quadra 07, lote 01, Setor Novo, CEP 78595-000, Apiacás/MT, das 06 da 
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manhã às 19h00min de segunda à sexta e nos sábados das 06h00min às 

12h00min

 Advirto ao denunciado que a presente autorização restringe-se 

exclusivamente às datas e horários acima estabelecidos e, em caso de 

descumprimento poderá ter sua prisão preventiva decretada nos termos 

da decisão que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade 

mediante cautelares.

 Sem prejuízo, oficie-se a central de monitoramento, para ciência da 

presente decisão.

 Cumpra-se, expedido o necessário.

 Servirá a presente decisão como ofício.

 Às providências.

De Nova Monte Verde/MT para Apiacás/MT, 27 de dezembro de 2019 às 

17h00min.

 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito plantonista.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46921 Nr: 562-80.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Bruno Magalhaes - 

OAB:MT0016147O

 Vistos.

Ausentes as causas previstas no art. 397 do CPP, RATIFICO o 

recebimento da inicial, nos termos do art. 399 do citado diploma normativo, 

impondo-se o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o DIA 

04/03/2020 ÀS 10:30horas, ocasião em que se tomará interrogatório do 

acusado e depoimento das testemunhas de defesa e acusação residentes 

nesta Comarca.

 Expeça-se carta precatória para oitiva das da testemunha residentes fora 

desta comarca

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado artigo 973 § 3º da CNGC. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

INTIME-SE a defesa via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51290 Nr: 208-50.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Analisados os argumentos defensivos expostos na resposta acusação, 

verifico ausentes as hipóteses do artigo 397 do CPP Assim, em 

prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E 

INSTRUÇÃO, para o dia 04/03/2019, às 13:30 HORAS. Intime-se o réu, a 

vítima e as testemunhas residentes nesta Comarca, devendo ser expedido 

Carta Precatória quanto as testemunhas residentes fora desta Comarca. 

Advirta(m)-se a(s) testemunha(s) de que o não comparecimento 

injustificado poderá importar em condução coercitiva, bem como incidirá na 

aplicação de multa e processamento por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas das diligências (artigos 218 e 219, 

CPP).Considerando hipótese de não localização da(s) pessoa(s) a ser 

(em) ouvida(s), dar-se vista a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação.Fornecido o endereço, intime-se para 

comparecimento a audiência designada ou, se for o caso, depreque(m)-se 

sua(s) inquirições, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para 

cumprimento, se réu solto, cientificando os sujeitos processuais para 

acompanhamento.Vencidos os prazos das deprecadas inquisitórias, 

solicite-se a imediata devolução com o devido cumprimento ou que informe 

a respeito do seu andamento no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao 

Ministério Público e a defesa. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Apiacás/MT, 29 de agosto de 2019.Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47600 Nr: 59-25.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO FARIAS 

MONTEIRO - OAB:276846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO FARIAS 

MONTEIRO - OAB:276846

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E INSTRUÇÃO, para o dia 

04/03/2019, às 16:15 HORAS. Intime-se o réu, as vítimas e as 

testemunhas residentes nesta Comarca, devendo ser expedido Carta 

Precatória quanto as testemunhas residentes fora desta Comarca. 

Advirta(m)-se a(s) testemunha(s) de que o não comparecimento 

injustificado poderá importar em condução coercitiva, bem como incidirá na 

aplicação de multa e processamento por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas das diligências (artigos 218 e 219, 

CPP).Considerando hipótese de não localização da(s) pessoa(s) a ser 

(em) ouvida(s), dar-se vista a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação.Fornecido o endereço, intime-se para 

comparecimento a audiência designada ou, se for o caso, depreque(m)-se 

sua(s) inquirições, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para 

cumprimento, se réu solto, cientificando os sujeitos processuais para 

acompanhamento.Vencidos os prazos das deprecadas inquisitórias, 

solicite-se a imediata devolução com o devido cumprimento ou que informe 

a respeito do seu andamento no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao 

Ministério Público e a defesa. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Apiacás/MT, 09 de setembro de 2019.Tibério 

de Lucena Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56914 Nr: 1514-20.2018.811.0084

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Santos de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1514-20.2018.811.0084
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Código: 56914

Vistos.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por SEBASTIÃO 

SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL.

À ref. 10 fora determinado a intimação do requerido para providenciar o 

restabelecimento do benefício na forma determinada na sentença, uma 

vez que o recurso de apelação havia sido recebido apenas do efeito 

devolutivo.

 Carta precatória devolvida com diligência positiva para o requerido (ref. 

22).

 Comunicado de cumprimento de decisão judicial à ref. 27.

Impulsionado os autos para manifestação da parte autora (ref. 24), este 

aportou petição à ref. 28, pugnando pela intimação do requerido para 

cumprir imediatamente a medida liminar sob pena de aplicação de multa 

diária.

 À ref. 30, fora expedido carta precatória com a finalidade de proceder a 

intimação do requerido para manifestar quanto a petição do autor 

apresentado à ref. 28, bem como impulsionado via remessa dos autos 

eletrônicos (ref. 32, 33), cuja ciência do procurador se deu em 24/07/2019 

(ref. 35/36)

Certidão de transcurso de prazo sem manifestação da autarquia ré à ref. 

38.

É o relato do necessário.

 DECIDO.

 Sem delongas, verifico que, quando da petição do autor de ref. 28, o qual 

pugnou pela intimação do requerido para cumprir imediatamente a medida 

liminar sob pena de aplicação de multa diária, os autos foram 

impulsionados diretamente pela secretaria à autarquia requerida para 

manifestação, todavia, não fora observado o oficio aportado anteriormente 

(31/05/2019) à ref. 27, noticiando o cumprimento da decisão judicial.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar quanto ao restabelecimento do benefício noticiado à ref. 27, 

bem como para requerer o que entender de direito

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Apiacás-MT, 04 de novembro de 2019.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35789 Nr: 44-32.2010.811.0084

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Gomes Dariva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução do 

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

considerando que foi satisfeita a obrigação.Por conseguinte, resta-se 

aplicável a condenação da devedora as custas, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, no entanto, ante aos documentos 

aportados aos autos, defiro o pedido de gratuidade da justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas 

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

as despesas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 99, do CPC. Em 

razão disso suspendo a exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC.Sem prejuízo, considerando que a exequente com vistas dos 

autos, não manifestou quanto ao pedido de desbloqueio, considero como 

concordância tácita. Ainda, considerando que a executada comprou 

tratar-se de proventos oriundo de sua aposentadoria, ou seja, dado a 

impenhorabilidade, realizo nesta data o desbloqueio do valor de R$: 510,75 

(quinhentos e dez reais s setenta e cinco centavos), bloqueado na conta 

da corresponsável Maria Parecida Gomes Dariva – CPF: 722.633.001-63 

(fls. 51/52). Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observadas as 

formal idades lega is .Pub l ique-se .  Reg is t re -se .  In t imem-se . 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 07 de novembro de 2019.Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57608 Nr: 1924-78.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZdS, JdSS, DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56989 Nr: 1565-31.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUSA SILVA, RLSGK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL KATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente, impulsiono os presentes 

autos para INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu Procurador, para 

tomar ciência da audiência de conciliação designada para o dia 

31/03/2020, às 13h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54325 Nr: 54-95.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARINHO NICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B

 Autos: 54-95.2018.811.0084

Código: 54325

Vistos.

 Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental c/c pedido liminar ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em face de Edson Marinho Nicola, devidamente 

qualificados.

À ref. 04, fora deferido parcialmente a tutela de urgência.

 Designada audiência de conciliação, não houve acordo, ocasião em que a 

parte requerida pugnou pela concessão de prazo para apresentação de 

defesa (ref. 26).

 Instrumento procuratório aportado à ref. 28.

Contestação apresentada à ref. 29.

Em cumprimento ao previsto no art. 1.018 do CPC, a parte requerida juntou 

aos autos cópia da petição de agravo de instrumento interposto contra a 

decisão que deferiu parcialmente a liminar, bem como o comprovante de 

sua interposição (ref. 30).
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 À ref. 44, fora juntado aos autos informações oriundas da secretaria da 

primeira câmara de direito público e coletivo, onde, por unanimidade negou 

provimento ao recurso.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário.

 Decido.

 Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento interposto e, ainda 

a apresentação de contestação (ref. 29), em prosseguimento ao feito, 

remeta-se os autos ao ministério público para que apresente impugnação 

no prazo legal.

 Às providências.

 Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49473 Nr: 338-74.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Macedo de Mendonça, José Luiz 

Macedo de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 338-74.2016.811.0084

Código: 49473

Vistos.

 Tendo em vista a manifestação da parte autora à ref. 44, remeta-se os 

auto ao cartório distribuidor para expedição de certidão nos termos do art. 

828 do NCPC.

Às providências.

 Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-14.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FALASCA LOVEZUTTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000002-14.2020.8.11.0084. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA FALASCA LOVEZUTTE RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando detidamente a 

inicial, observa-se que a ação veio desacompanhada de documentos. Por 

essas razões, nos termos do art. 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, 

trazendo aos autos documentação hábil, na forma do art. 319, inciso II, do 

CPC/15. 2) No mesmo prazo de que trata o item anterior, INTIME-SE aparte 

autora para trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. 3) Após decorrido o prazo de que trata os itens anteriores, 

com ou sem atendimento às determinações, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-69.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO OAB - MT26743/O (ADVOGADO(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000408-69.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

BENEDITO ANTONIO ASSIS RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de ação 

previdenciária c.c. pedido de antecipação de tutela movida por Benedito 

Antonio Assis contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando a peça inicial verifica-se que o autor Benedito Antonio 

Assis, reside no Município e Nova Bandeirantes/MT comarca de Nova 

Monte Verde/MT, de modo que, este Juízo não é competente para 

processamento da presente demanda, conforme passo a expor. Em se 

tratando de ação previdenciária movida contra o INSS, o Supremo Tribunal 

Federal sufragou o entendimento, de ser concorrente a competência do 

Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com jurisdição sobre 

o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado (STF, Tribunal Pleno, RE n. 

293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 16-08-2001; Súmula 689 do STF; 

Súmula 08 do TRF). Oportuno ressalvar que, em nenhum momento, o Texto 

Constitucional garante ao segurado a faculdade de aforar feito contra a 

Autarquia Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de 

seu domicílio, como fez a demandante no caso em tela, haja vista que a 

finalidade da norma contida no art. 109, § 3º, da CF, que versa a 

competência delegada, é justamente oportunizar e facilitar o acesso do 

segurado à Justiça próximo do local onde vive. O dispositivo 

supramencionado assim dispõe: Art. 109, § 3º - Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. 

Conforme denota-se, à vista do contido no § 3º do artigo 109 da CF, o 

segurado, cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções 

de aforamento da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante 

o Juízo Estadual da comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da 

capital do Estado-membro. Nesse sentido, vejamos: CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR SEGURADO CONTRA O INSS. 

ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. Em face 

do disposto no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, tratando-se de litígio 

contra instituição da previdência social, o ajuizamento da ação, se não 

ocorrer na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado, pode ser 

feito tanto perante o juízo federal da respectiva jurisdição como perante as 

varas federais da capital do Estado-membro. Precedentes. Recurso 

extraordinário conhecido e provido. (STF, RE n. 293.246-9/RS, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 02-04-2004) – Grifei. Assim, optando o 

segurado por ajuizar a ação previdenciária perante Juízo Estadual, terá de 

fazê-lo em relação à Comarca que seja de seu domicílio, não em outro 

Juízo Estadual onde não resida como na hipótese dos autos, pois, em 

relação a esse foro não há competência delegada, eis que em se tratando 

de conflito de competência estabelecido entre dois Juízes Estaduais, 

somente um deles detém a delegação da competência federal. No caso, 

não se aplica a regra processual civil de prorrogação de competência, 

nem o princípio da perpetuatio jurisdictionis, por não se tratar de 

competência relativa, mas, sim, de competência absoluta decorrente de 
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norma constitucional (§ 3º do art. 109 da CF). De outro norte, convém 

esclarecer que a faculdade da parte de optar pelo foro onde pretenda 

ajuizar sua ação (art. 109, § 3º, da CF), tem por objetivo beneficiar o 

segurado, podendo, por isso, propor a demanda perante o juízo estadual, 

perante o juízo federal com jurisdição sobre o seu domicílio ou perante as 

varas federais da capital do Estado membro. Nesse sentido, já se 

posicionou a Suprema Corte, ao proclamar que o artigo 109, § 3º, da 

Constituição Federal vem conferir ao segurado ou beneficiário uma 

faculdade de propor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou 

perante as Varas Federais da Capital (STF, RE nº 223.139-9/RS). Objetiva 

a norma abrigar o interesse do segurado ou beneficiário da Previdência 

Social, presumidamente hipossuficiente, facultando-lhe propor a ação no 

foro de seu domicílio, permitindo-lhe o acesso ao Judiciário de forma 

menos onerosa, mais fácil ao jurisdicionado, diante da desnecessidade de 

se deslocar para um outro município para o fim de exercer seu direito 

postulatório. Assim, admitir que o autor, por sua exclusiva 

discricionariedade, ao propor ação para concessão de benefício em face 

do INSS, escolher Juízo Estadual instalado em qualquer sede, afigura-se 

opção absolutamente irrazoável e imprópria. Na hipótese, não há falar em 

competência relativa do Juízo Estadual do domicílio do autor, mas, sim, em 

competência absoluta deste. Destarte, não há incumbência senão para o 

Juízo de Direito do domicílio do autor, sendo os demais Juízos de tal esfera 

(Estadual) absolutamente incompetentes para apreciar o feito 

previdenciário. Por todo o exposto, RECONHEÇO a incompetência absoluta 

da Comarca de Apiacás/MT e DECLINO a competência para a Comarca de 

Nova Monte Verde/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em 

epígrafe, após as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo 

recursal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-46.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA CRUZ PEREIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000416-46.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

LUZIA DA CRUZ PEREIRA FREITAS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando detidamente a inicial, observa-se 

que a ação veio desacompanhada de documentos. Por essas razões, nos 

termos do art. 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial, trazendo aos autos 

documentação hábil, na forma do art. 319, inciso II, do CPC/15. 2) No 

mesmo prazo de que trata o item anterior, INTIME-SE aparte autora para 

trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência 

alegada, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3) 

Após decorrido o prazo de que trata os itens anteriores, com ou sem 

atendimento às determinações, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-10.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS SENTENÇA Processo: 1000302-10.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 

RURAL COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA ajuizada LUZIA FERREIRA DO 

NASCIMENTO, em face de INSS- Instituto Nacional do Seguro Social. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Após recebimento da 

inicial, a parte autora peticionou pugnando pela desistência do feito, com 

sua ulterior extinção. Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. 

DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização 

da relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de sua concordância. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

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

custas e sem condenação em honorários advocatícios. CERTIFICADO o 

trânsito em julgado, após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e cautelas de praxe.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-75.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO NARCIZO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES DE MELLO OAB - MT18214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS SENTENÇA Processo: 1000136-75.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

LAZARO NARCIZO DE LIMA REU: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela 

proposta por LAZARO NARCIZIO DE LIMA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que 

no ano de 2014 realizou a venda de um veículo automotor de sua 

propriedade, GM/CORSA, WIND, Ano 2000, Placa HUR2613, o que foi 

precedida de toda documentação necessária, além de ter sido comunicado 

o Detran Estadual por meio do preenchimento do competente comunicado 

de venda no respectivo órgão. Aduz que após 05 (cinco) anos da referida 

venda, no mês de março de 2019, o seu gerente bancário informou-lhe 

que o seu cartão de crédito, bem como o limite especial seriam 

bloqueados, além de ser suspensa a liberação de crédito para a sua 

conta, pelo motivo de um protesto proveniente de CDA’s emitidas pelo 

requerido no valor de R$ 498,13 (quatrocentos e noventa e oito reais e 

treze centavos) decorrentes de impostos de propriedade de veiculo 

automotor (IPVA) referente aos anos de 2014 a 2018. Daí requer, a 

concessão de tutela de urgência para determinar o cancelamento imediato 

do protesto das CDA’s por serem indevidos, bem como a suspensão da 

cobrança até a decisão final, e uma vez concedida, requer a fixação de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de 

descumprimento. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência de débito 

e, em consequência, a extinção do crédito tributário, bem como o 

cancelamento da CDA, além da condenação ao pagamento de dano moral 

no importe de R$ 14.970,00 (quatorze mil e novecentos e setenta reais) 

com atualização monetária e juros legais a partir do evento danoso e, que 

seja condenado em custas, despesas processuais honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tudo 

com a procedência do pedido. A inicial veio instruída com vários 

documentos. A inicial foi recebida (ID: 20377905), ocasião em que deferiu 

a gratuidade judiciária, bem como postergou a análise do pedido de 

antecipação de tutela após a manifestação da parte requerida, pelo que 

determinou a intimação dela para manifestar no feito no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, na forma do art. 2º da Lei 8.437/92. Contestação 

apresentada ao ID: 24249875, o que alegou em sede de preliminar a 

desnecessidade de comparecimento em audiência de conciliação, uma 

vez que não está autorizado para proceder com a realização de acordo, 
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bem como da necessidade de citação do adquirente do veículo, além da 

ilegitimidade passiva quanto a cobrança de débitos referente ao 

licenciamento, seguro DPVAT, registro de transferência do bem e 

imputação de pontos provenientes de multa de trânsito, pelo que requer 

que seja delimitado a legitimidade passiva no que tange apenas aos 

débitos de IPVA. No mérito aduziu que o comunicado de venda possui a 

finalidade de afastar a solidariedade imposta no art. 134 do CTB, de modo 

que não serve para provar a realização de alienação e efetiva 

transferência do veículo. E que, havendo o referido comunicado a 

Secretaria da Fazenda poderá responsabilizar o adquirente pelo 

pagamento do imposto devido. Daí requer, que seja acolhidas as 

preliminares ventiladas, além da improcedência do pedido e de forma 

subsidiária que não ocorra condenação do requerido em honorários 

advocatícios, uma vez que o adquirente deu causa para ação, por não ter 

emitido o novo certificado de registro do veículo pelo que acarretou a 

permanência do autor como proprietário do veículo junto ao DETRAN/MT. 

Impugnação á Contestação (ID: 25976256) pelo que reiterou os termos da 

inicial. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

LAZARO NARCIZIO DE LIMA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Com fundamento 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação do 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, Constituição 

Brasileira), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE e ao exame do 

mérito. Primeiramente, passo a análise das preliminares ventiladas na 

presente. DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO O réu requer que o autor indique o 

endereço do adquirente, uma vez que não foi o requerido e tampouco o 

DETRAN/MT que procedeu com a venda/compra do automóvel. Sem 

delongas, não é ônus da parte autora indicar o endereço do adquirente, já 

que agiu conforme disciplinado no art. 134 do CTB, que comunicou o órgão 

competente da venda do veículo para atualização de cadastro, em 

especial para firmar a responsabilidade decorrente do veículo. Além disso, 

deve-se ressaltar que o requerido possui meios para localizar o endereço 

pretendido, e que não necessita de auxílio da parte adversa para tal 

finalidade. Assim, REJEITO a preliminar ventilada. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESPONSABILIDADE 

EXCLSUSIVA DO DETRAN/MT QUANTO Á TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

E IMPUTAÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT O 

requerido requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto aos 

débitos decorrentes de licenciamento, seguro DPVAT, registro de 

transferência do veículo e imputação de pontos provenientes de multa de 

trânsito, além de ser delimitada a legitimidade apenas no que tange aos 

débitos de IPVA. Ocorre que, a análise da preliminar restou prejudicada, já 

que o autor discute na presente tão somente a legalidade da cobrança de 

imposto de propriedade de veículo automotor (IPVA) em seu nome, pelo 

que não mencionou em momento algum débito referente ao licenciamento, 

seguro DPVAT, registro de transferência do veículo e imputação de 

pontos provenientes de multa de trânsito. Inexistem outras preliminares a 

serem decididas, razão pela qual passo a análise do mérito. A celeuma 

dos autos está adstrita se é suficiente somente à comunicação de venda 

de veículo automotor ao DETRAN para desincumbir o vendedor quanto ao 

pagamento de IPVA. Ocorre que, o IPVA por ser um tributo que a essência 

é a efetiva propriedade do bem, tem que uma vez ocorrida à transferência 

do bem, a obrigação tributária o acompanha, pois sub-roga-se o 

adquirente. Assim, quanto á responsabilidade pela comunicação de venda 

de veículo ao DETRAN, o Código de Trânsito Brasileiro traz duas 

disposições atribuidora de responsabilidades em situações de 

transferência da propriedade de veículos automotores, os artigos 123 e 

134. Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo certificado de 

Registro de Veículo quando: I – for transferida a propriedade; II – o 

proprietário mudar de Município de domicílio ou residência; III – for alterada 

qualquer característica do veículo; IV – houver mudança de categoria; §1º. 

No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário 

adotar as providências necessárias á efetivação da expedição do novo 

Certificado e Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais 

casos as providências deverão ser imediatas. (...) Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

de comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de 

propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento 

eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran. No primeiro caso, atribui 

ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da 

propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas no 

art. 233. Já o segundo, atribui ao proprietário a responsabilidade de 

comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da 

comunicação. Analisando detidamente os autos, é possível concluir que 

constitui fato gerador tributário em relação ao adquirente/comprador do 

automóvel, porquanto o autor não mais detinha a propriedade do veículo 

quando foram anotadas as pendências tributárias no prontuário do 

veículo. Isso porque, a comunicação de venda ocorreu em 17 de junho de 

2014, conforme certidão de comunicação de venda emitida pelo 

DETRAN/MT (ID: 20355235), ao passo que o protesto ocorreu diante da 

inadimplência de IPVA referente aos anos de 2015 a 2018 (ID: 25976259). 

Assim, constata-se que o requerente demonstrou efetivamente a 

alienação do veículo, consoante a legislação, apesar de o adquirente não 

ter efetuado o registro de transferência da propriedade do veículo, logo, o 

autor cumpriu com a obrigação que lhe competia. Ademais, é importante 

ressaltar que, ainda que não tivesse ocorrido à comunicação de venda, 

persistia a responsabilidade em face do adquirente, visto que o IPVA é 

tributo de natureza real, o que incide sobre a propriedade do veículo, a 

qual se transmite pela tradição, bem ainda a Súmula 585 do Superior 

Tribunal de Justiça afirma que “a responsabilidade solidária do 

ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, 

não abrange o IPVA incidente sobe o veículo automotor, no que se refere 

ao período posterior á sua alienação”. A propósito: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADAS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IPVA PELO ADQUIRENTE E EFETIVAÇÃO 

DA TRANSFERÊNCIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - PARTE AUTORA QUE TEVE O NOME 

INCLUSO NOS CADASTROS DA RECEITA ESTADUAL - DÍVIDA ATIVA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À 

ALIENAÇÃO - MITIGADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O adquirente 

do veículo possui legitimidade para responder a presente ação que versa 

sobre eventuais consequências imputadas ao reclamante decorrentes da 

ausência de transferência do veículo e pagamento de débitos. 2- 

Descabida a denunciação da lide no caso concreto, porquanto inexiste 

direito de regresso entre o recorrente e o DETRAN e/ou SEFAZ/MT, não se 

aplicando, portanto, a hipótese prevista no art. 125, inc. II, do Código de 

Processo Civil. 3- Parte recorrida efetuou a venda do veículo ao 

recorrente e este não procedeu a transferência do bem para seu nome, 

ocasionado débitos em nome do reclamante, acarretando na inscrição do 

seu nome na dívida ativa. 4- Com relação aos débitos de IPVA vigora o 

entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a 

propriedade do veículo , a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda 

que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de 

trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente . 

5- Mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, não 

obteve êxito, situação que dá ensejo à reparação por danos morais. 6- É 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 7- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o 

recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

8- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser 

mantida. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000253-16.2018.8.11.0015, 
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TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 04/04/2019). De outro lado, 

quanto ao dano moral, é assente o entendimento no sentido de que a 

simples inclusão indevida em dívida ativa acarreta dano moral, pois 

trata-se de dano moral puro ou in re ipsa. Assim, o que deve ser 

comprovado é o fato ilegal da inscrição e, não o dano em si. Em análise 

aos autos, verifica-se que o autor desincumbiu da sua obrigação, na 

medida em que comunicou ao órgão competente a venda do veículo para 

atualizar o prontuário do veículo, logo, é a indenização por dano moral é 

medida que se impõe. Não obstante o pedido da parte autora que pleiteia a 

condenação em 15 (quinze) salários mínimos, ou seja, o importe de R$ 

14.970,00 (quatorze mil e novecentos e setenta reais) a títulos de danos 

morais, contudo, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, assevera que o magistrado deve observar conforme as 

peculiaridades de cada caso, e que deve levar em conta as condições 

pessoais dos envolvidos, o grau de culpa, a potencialidade e a extensão 

do dano causado. Diante disso, FIXO em R$ 3.000,00 (três) mil reais. 

Afinal, no que concerne ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, é 

fato que o novel regime processual introduzido pelo CPC/2015 prevê que 

as tutelas provisórias podem ter por fundamento tanto a evidência como a 

urgência, podendo as requeridas com esteio neste fundamento ser 

proposta de modo antecedente ou incidental e ter natureza antecipada ou 

cautelar, desde que demonstrado elementos da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, ficando o 

requerente dispensado de provar o requisito ínsito á garantia da utilidade 

final do processo quando a tutela provisória fundamentar-se na evidência, 

desde que caracterizada as situações prevista nos incisos I a IV do art. 

311 do CPC. No caso dos autos, em se tratando de tutela de urgência de 

natureza antecipatória , na forma acima delineada, sobejamente 

demonstrados os elementos de probabilidade do direito alegado, á luz do 

entendimento jurisprudencial reiterado, e dos elementos probatórios 

constantes dos autos, de modo que se impõe a concessão do provimento 

antecipatório requestado. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de: 1) REJEITAR as 

preliminares ventiladas na presente. 2) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutidos no feito, razão pela qual, determino o cancelamento da CDA, 

por conseguinte declaro extinto o crédito tributário em desfavor do autor. 

CONCEDO ao requerente a tutela de urgência, para que proceda com o 

cancelamento do protesto das certidões de dívida ativas no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária. 4) CONDENO a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do CC, c.c o §1º do 

art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente 

data). Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido no pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Sem 

custas, ante a isenção legal. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ao arquivo, mediante as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000382-71.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000382-71.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000380-04.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000380-04.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000383-56.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DESPACHO Processo: 

1000383-56.2019.8.11.0084. EXEQUENTE: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação de execução de honorários de defensoria dativa em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO proposta por ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI, pugnando pela expedição de RPV em seu favor, em 

razão de sua atuação como defensora dativa. NOTIFIQUE-SE a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de 

Processo Civil nas execuções de título judicial do Juizado da Fazenda 

Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Caso sejam ofertados embargos, intime-se o embargado/exequente para, 

em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do 

prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98013 Nr: 548-98.2018.811.0038

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defenssor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 

em que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO informa 

supostos fatos relacionados ao atendimento do público externo pelo 2º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Araputanga-MT e narra 

possíveis violações à legislação nacional que trata do atendimento 

preferencial, cujos(as) OJAs da Comarca de Araputanga-MT 

apresentaram relatórios diversos e apontaram algumas questões, entre as 

quais relacionadas aos avisos, motivo pelo qual determinei a intimação do 

Oficial Interino e responsável por essa Serventia objeto do pedido de 

providências, Luiz Carlos Castrillon da Silva Lara, para que tivesse ciência 

dessas certidões, manifestasse em contraditório/ampla defesa no prazo 

de 15 (quinze) dias e, em caso de inadequação, esclarecesse sobre as 

medidas adotadas ao regular cumprimento da legislação sobre o 

atendimento prioritário, entre os quais com a disponibilização da 

informação de forma ostensiva no cartório extrajudicial, informando o 

atendimento.

A questão relacionada aos idosos já foi tratada pela Corregedora-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso no expediente n. 

0006626-96.2016.8.11.0000, quando reconheceu que todos os cartórios 

do Estado de Mato Grosso deveriam atender aos idosos conforme 

legislação própria e determinou a confecção de Ofício Circular a todos os 

Diretores dos Fóruns e às Serventias do Estado de Mato Grosso para o 

cumprimento e adoção das providências cabíveis, conclusão a qual pode 

ser aplicada aos demais casos de atendimento prioritário da Lei n. 

10.048/2000, mas sob a alegação de contrária em relação à normatização 

da Lei n. 6.015/1973, essa foi objeto de recurso encaminhada ao Conselho 

da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, em 

recente voto da Exma. Desa. Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO no 

procedimento sob o n. 0122042-78.2017.8.11.0000, pendente a decisão 

dos demais membros e eventual trânsito em julgado.

Ademais, em que pese a manifestação da Defensoria Pública pela 

aplicação da Lei n. 8.078/90 ao caso, há precedente do STJ no sentido de 

que "a atividade notarial não é regida pelo CDC" (AgRg no Ag 1155677/PR, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, 

DJe 07/10/2009 e REsp 625.144/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira 

Turma, DJ de 29.05.2006), ou seja, não desconheço precedente em 

sentido contrário (REsp 1163652 / PE, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, J. 01/06/2010) que aponta a aplicação à atividade notarial, 

contudo da leitura do seu conteúdo aferi que não fundamentou isso, 

limitando-se a constar apenas da ementa que “O Código de Defesa do 

Consumidor aplica-se à atividade notarial”.

Sobre atendimentos prioritários temos, sem esgotar o assunto, as leis 

nacionais abaixo mencionadas.

A Lei n. 13.146/2015, art. 9º, II e V, dispõe:

“Art. 9o A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento 

prioritário, sobretudo com a finalidade de:

(...)

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao 

público;

(...)

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 

acessíveis”.

A Lei n. 10.048/2000, art. 1º, com redação dada pela Lei n. 13.146/2015, e 

art. 2º dispõem:

“Art. 1o As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas 

com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos 

termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Art. 2o As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços 

públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de 

serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e 

atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1o”.

A Lei n. 10.741/2003, art. 3º, § 1º, com redação dada pela Lei n. 

13.466/2017, I e § 2º, incluído pela Lei n. 13.466/2017, dispõe:

“Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende: (Redação dada pela Lei nº 

13.466, de 2017)

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população;

(…)

§ 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de 

oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente 

em relação aos demais idosos. (Incluído pela Lei nº 13.466, de 2017)”.

As respostas apresentadas por ofícios e conjunto de documentos do 

pedido de providência, inclusive os juntados com a decisão, permitem 

concluir que a pendência apenas existe em relação às Serventias de 

Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, onde, segundo decisão 

suso ainda pendente de conclusão pelos demais membros do Conselho da 

Magistratura, deve ser respeitada a ordem de prenotação, não existindo 

dúvidas ou recurso quanto à obrigatoriedade do 2º Serviço Notarial e 

Registral da Comarca de Araputanga-MT em adotar procedimentos 

especiais para atendimento preferencial a idosos, gestantes, lactantes, 

pessoas acompanhadas por crianças de colo, pessoas com necessidade 

especiais, entre outras hipóteses legais.

Ademais, realizei correição no cartório extrajudicial nesse mês de agosto 

de 2019 e o pendente aviso das prioridades de atendimento se encontrava 

disposto no quadro de avisos, ao lado da entrada, ou seja, adotadas as 

medidas adequadas e suficientes ao regular cumprimento da legislação 

sobre o atendimento prioritário e para garantir o direito daqueles que se 

enquadram nas hipóteses legais e inibir o mal uso pelo que não fazem jus, 

disponibilizou a informação de forma ostensiva no cartório extrajudicial.

Isso posto e considerando a informação de que o atendimento tem 

ocorrido de forma regular, assim como a disponibilidade ostensiva da 

informações que deu continuidade ao procedimento administrativo, 

atendida a finalidade, DETERMINO, após a publicação via DJe e decurso do 

prazo, com as cautelas e baixas, que ARQUIVE.

Intime.

Cumpra.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60502 Nr: 582-78.2015.811.0038

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Lei n. 6.015/73 (LRP), art. 

109 e ss. - em curso na Diretoria do Foro da Comarca e que se objetiva a 

autorização judicial para a lavratura do registro tardio de óbito de Erenita 

Madalena da Silva, em que, diante das peculiaridades do caso e 

necessidade de esclarecimentos outros, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado e para a 

produção da prova oral no dia 3 de março de 2020 (terça-feira), às 

15h30min, – NCPC, art. 357, V c/c art. 453, II – bem como DETERMINO que, 

em sendo necessário, intime o(a) representante do Ministério Público, da 

Advocacia Pública e da Defensoria Pública de forma pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, 

art. 128, I c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º –, e as partes, 

através do seu(sua) Advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, 

da data agendada.

Considerando que a Lei de Registros Públicos - n. 6.015/73, art. 77 -, 

dispõe que nenhum sepultamento será feito sem certidão, do oficial de 

registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de 

óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso 

contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou 

verificado a morte e, caso não seja possível, de duas pessoas 

comuns/testemunhas que assistiram ao falecimento ou ao funeral e podem 

atestar, por conhecimento próprio ou de terceiros, a ocorrência – Lei n. 

6.015/73, art. 83 -, DETERMINO que intime a(s) parte(s) interessada(s), 

através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, 

da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450.

Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação dessa forma por carta com aviso, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição, assim 

como importa desistência a inércia na realização da intimação por carta 

com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via 

judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras 

hipóteses, em relação à intimação da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público e Defensoria Pública ou figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que se requisitará ao chefe da repartição ou 

ao comando do corpo em que servir.

A testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º -, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º.

Sem prejuízo disso, uma vez que o assento de óbito deverá conter 

informações diversas – Lei n. 6.015/73, art.80; CNGCE, art. 834 -, 

DETERMINO que apresente ou esclareça se ignora os seguintes 

elementos: 1º) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento; 2º) o 

lugar do falecimento, com indicação precisa; 3º) o prenome, nome, sexo, 

idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto; 

4º) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando 

desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento 

em ambos os casos; 5º) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e 

residência dos pais; 6º) se faleceu com testamento conhecido; 7º) se 

deixou filhos, nome e idade de cada um; 8°) se a morte foi natural ou 

violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes; 9°) lugar do 

sepultamento; 10º) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos; 11°) 

se era eleitor. 12º) pelo menos uma das informações a seguir arroladas: 

número de inscrição do PIS/PASEP; número de inscrição no Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, se contribuinte individual; número de 

benefício previdenciário - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer 

benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da Carteira 

de Identidade e respectivo órgão emissor; número do título de eleitor; 

número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do 

termo; número e série da Carteira de Trabalho.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 112527 Nr: 3826-73.2019.811.0038

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Lei n. 6.015/73 (LRP), art. 

109 e ss. - em curso na Diretoria do Foro da Comarca e que se objetiva a 

autorização judicial para a lavratura do registro tardio de óbito de Maria 

Lenira Ramalho Araújo, em que, diante das peculiaridades do caso e 

necessidade de esclarecimentos outros, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado e para a 

produção da prova oral no dia 3 de março de 2020 (terça-feira), às 16h, – 

NCPC, art. 357, V c/c art. 453, II – bem como DETERMINO que, em sendo 

necessário, intime o(a) representante do Ministério Público, da Advocacia 

Pública e da Defensoria Pública de forma pessoal por carga, remessa ou 

meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c 

NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º –, e as partes, através do 

seu(sua) Advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada.

Considerando que a Lei de Registros Públicos - n. 6.015/73, art. 77 -, 

dispõe que nenhum sepultamento será feito sem certidão, do oficial de 

registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de 

óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso 

contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou 

verificado a morte e, caso não seja possível, de duas pessoas 

comuns/testemunhas que assistiram ao falecimento ou ao funeral e podem 

atestar, por conhecimento próprio ou de terceiros, a ocorrência – Lei n. 

6.015/73, art. 83 -, DETERMINO que intime a(s) parte(s) interessada(s), 

através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, 

da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450.

Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação dessa forma por carta com aviso, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição, assim 

como importa desistência a inércia na realização da intimação por carta 
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com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via 

judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras 

hipóteses, em relação à intimação da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público e Defensoria Pública ou figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que se requisitará ao chefe da repartição ou 

ao comando do corpo em que servir.

A testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º -, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º.

Sem prejuízo disso, uma vez que o assento de óbito deverá conter 

informações diversas – Lei n. 6.015/73, art.80; CNGCE, art. 834 -, 

DETERMINO que apresente ou esclareça se ignora os seguintes 

elementos: 1º) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento; 2º) o 

lugar do falecimento, com indicação precisa; 3º) o prenome, nome, sexo, 

idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto; 

4º) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando 

desquitado; se viúvo, o do cônjuge pré-defunto; e o cartório de casamento 

em ambos os casos; 5º) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e 

residência dos pais; 6º) se faleceu com testamento conhecido; 7º) se 

deixou filhos, nome e idade de cada um; 8°) se a morte foi natural ou 

violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes; 9°) lugar do 

sepultamento; 10º) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos; 11°) 

se era eleitor. 12º) pelo menos uma das informações a seguir arroladas: 

número de inscrição do PIS/PASEP; número de inscrição no Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, se contribuinte individual; número de 

benefício previdenciário - NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer 

benefício pago pelo INSS; número do CPF; número de registro da Carteira 

de Identidade e respectivo órgão emissor; número do título de eleitor; 

número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do 

termo; número e série da Carteira de Trabalho.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000396-96.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS DE MENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada. Intimo o autor 

para, querendo, impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-78.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BORGES FURLANI OAB - SP364350 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO OAB - SP330527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001018-78.2019.8.11.0038 AUTOR(A): CAIO HENRIQUE DE CARVALHO 

RÉU: BANCO BRADESCO SA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes CAIO HENRIQUE DE CARVALHO 

e BANCO BRADESCO SA, em que aquela, entre pedidos outros, requer a 

concessão da assistência judiciária gratuita, limitando-se em juntar 

instrumento de mandato que não dá poderes específicos ao 

advogado/patrono de firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica – 

NCPC, art. 105, caput. Ademais, ausente a declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte ou a demonstração de poderes ao advogado/patrono, 

como já mencionado suso, sendo aquele quem recebe a sanção do 

décuplo a título de multa previsto em lei, em caso de má-fé – NCPC, art. 

100, parágrafo único -, assim como verifico que faz o requerimento sem 

esclarecimento algum sobre os rendimentos ou situação econômica, em 

que pese a existência de 2 (dois) veículos registrados em seu nome junto 

ao DETRAN – sistema RENAJUD e a profissão de médico veterinário 

indicada, o que aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) 

desprovida(s) de recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer. Não 

bastasse isso, apesar do exercício do direito de ação no Juizado ser 

facultativo – Enunciado n. 1 do FONAJE -, impugna débitos/negativação de 

R$ 1.717,20 (mil setecentos e dezessete reais e vinte centavos) e 

R$.1.026,07 (mil e vinte e seis reais e sete centavos), mas dá para a 

causa o valor de R$. 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, trato de “típica” 

ação a ser distribuída e processada perante do Juizado Especial Cível da 

Comarca, a qual poderia ter o teto de 40 (quarenta) salários mínimos como 

valor da causa e ser processada nessa fase sem o 

pagamento/recolhimento de custas, taxas e despesas processuais – Lei 

n. 9.099/95, arts. 3º, I; 54 e 55. Ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §

§ 5º e 6º -, razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre 

eventual e efetiva insuficiência de recursos. Isso posto, porque presente 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in 

albis, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001091-50.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001091-50.2019.8.11.0038 AUTOR(A): MARIA LETICA CORREA RÉU: 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), em que requer, a concessão da assistência judiciária gratuita e, 

entre outros, que pague/implante benefício previdenciário de prestação 

continuada, sob o fundamento de que preenche os requisitos legais 

necessários ao reconhecimento do seu direito, contudo a parte 

analfabeta, por não ter firma/assinatura para que demonstre a efetiva 

outorga de poderes, tem a validade do mandato judicial condicionada à 

existência de instrumento público - CC/2002, art. 654 – ou assinatura a 

rogo subscrita por 2 (duas) testemunhas, pois há precedente do CNJ que 

permite esteja assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas - 

CC/2002, art. 595 -, sob o fundamento de que se o contrato de prestação 

de serviços firmado por pessoa analfabeta é válido e eficaz quando 

assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) duas testemunhas, a fortiori uma 

procuração para atuação em processo judicial – CNJ - PCA n. 

2009.10.00.001464-1 / Numeração Única: 0001464-74.2009.2.00.0000 - 

Relator: Conselheiro LEOMAR BARROS AMORIM - Publicado no DJ 

Eletrônico n. 62/2010 em 8/4/2010. Pag. 8-21 - Certidões Consolidadas 

102ª Sessão Ordinária. Isso posto e por verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos do NCPC, arts. 319, VI e 320, porque deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento 

de mérito, DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE/CORRIJA a petição inicial e traga a ausente procuração por 

instrumento público ou a assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) 

testemunhas, necessário para o caso de pessoa analfabeta, sob pena de 

indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, 

art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c 

NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I. Decorrido o prazo in albis, 

certifique e me volte concluso para sentença. Diversamente, para análise 

e eventual prosseguimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 

de janeiro de 2020 - 10:44:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1003476-67.2019.8.11.0006 AUTOR(A): LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO/PROCESSO DE CONHECIMENTO – rito/procedimento comum – 

NCPC, art. 318 e ss. - em que magistrados anteriores – Justiças Federal e 

Estadual – declinaram da competência, o último para a Vara Única da 

Comarca de Araputanga, razão qual ratifico parcialmente as decisões 

pretéritas e determino o regular processamento da ação, desde que 

recolhidas/pagas as custas, taxas e despesas processuais decorrentes 

da distribuição da ação perante a Justiça do Estado de Mato Grosso, uma 

vez que a parte autora/requerente não é hipossuficiente economicamente 

ou faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma 

vez que tem rendas decorrentes do período em que foi servidora do Poder 

Judiciário, da atuação como advogada e proprietária de diversos bens 

móveis e imóveis. Ao magistrado é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 

Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Ademais, a legislação processual atual dispõe que todos 

os esforços serão empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V. Isso 

posto, DETERMINO que intime a parte autora/requerente, fazendo através 

de publicação no DJe, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

recolha/pague as custas, taxas e despesas processuais decorrentes da 

distribuição/ingresso, sob pena de extinção e cancelamento da 

distribuição – NCPC, art. 290. Após isso, e sem necessidade de prévia 

conclusão para a hipótese de recolhimento/pagamento, que intime as 

partes, através do(a) advogado(a), para que se manifestem no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias se desejam a sua realização do ato e, na 

hipótese de decurso do prazo de 5 (cinco) dias in albis ou em caso dessa 

resposta de forma positiva por qualquer das partes, porque audiência não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º -, DETERMINO que designe 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da 

Comarca, intimando as partes, igualmente, através do(a) advogado(a) e 

com a advertência de que o não comparecimento injustificado do(a) 

autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes, que 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir – NCPC, art. 334, § 10 -, devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

Diversamente, na hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, DETERMINO 

que as intime, na pessoa do(s) advogado(s), para que esclareçam, nesse 

prazo máximo de 5 (cinco) dias suso mencionado, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendem produzir nessa ou meios de prova outros, pois 

possível ao magistrado limitar ou excluir as que considerar excessivas, 

impertinentes ou protelatórias – NCPC, art. 370, caput e parágrafo único -, 

ou o julgamento imediato a lide. Após, volte-me concluso para decidir em 

prosseguimento. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-40.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-93.2019.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-64.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000995-35.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR PAULINO DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

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

Processo Número: 1001044-76.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ENILZA FERREIRA DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001044-76.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ENILZA FERREIRA DOS 

SANTOS BARROS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e ss. - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. - 

em que a parte interessada ENILZA FERREIRA DOS SANTOS BARRO 

pugna, entre pedidos outros, pela concessão da assistência judiciária 

gratuita e para que lhe(s) seja autorizado in initio litis e inaudita altera parte 

“concedida a tutela antecipada para expedição do alvará de autorização 

para que a requerente tenha acesso as contas bancárias do falecido, 

sendo: Banco do Brasil, agencia 2939-4 conta 11.156-2, e Banco 

Bradesco agencia 0801, conta 20318-1, bem como autorização para a 

requerente ter acesso ao cadastro no Indea, podendo renegociar com os 

bancos as dívidas caso seja necessário”, que afirma existentes em nome 

do de cujus VANTUIL MONTEIRO DE BARROS. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, demonstrando o 

conjunto de fatos fazer(em) jus, afirmado pela parte não estar(em) em 

condições de pagar(em)/arcar(em) – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante 

da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. No direito 

processual civil brasileiro pedido de alvará judicial é cabível quando o 

interessado necessitar que o magistrado intervenha em uma situação, 

eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato, 

sendo os casos mais comuns os previstos na Lei n. 6.858/80, de 

levantamento dos valores devidos pelos empregadores aos empregados, 

dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço-FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP – art. 1º e §§ -, às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional – art. 2º, sendo que os previstos nessa Lei que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, “serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento” e estes do art. 2º Há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos 

– sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, 

art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos 

fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado 

– fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

periculum in mora. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. A parte autora requer que seja “concedida 

a tutela antecipada para expedição do alvará de autorização para que a 

requerente tenha acesso as contas bancárias do falecido, sendo: Banco 

do Brasil, agencia 2939-4 conta 11.156-2, e Banco Bradesco agencia 

0801, conta 20318-1, bem como autorização para a requerente ter acesso 

ao cadastro no Indea, podendo renegociar com os bancos as dívidas caso 

seja necessário”, que afirma existentes em nome do de cujus VANTUIL 

MONTEIRO DE BARROS. Ocorre que a certidão de óbito informa que o de 

cujus "deixa bens a inventariar" e os pedidos apresentados tem relação 

com as incumbências do inventariante - NCPC, arts. 618 e 619 -, sendo 

aparentemente inadequado o meio eleito - alvará judicial -, com 

necessidade de adequação ao rito (arrolamento ou inventário). Nesses 

termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará judicial. Decisão agravada 

que determinou a emenda da inicial para adequar o requerido ao rito do 

inventário. Inconformismo da parte autora, que busca expedição de alvará 

quanto ao único bem deixado pelo filho falecido. Não acolhimento. Embora 

seja possível a aplicação analógica da Lei nº 6.858/80, no caso, o valor do 

automóvel não é de pequena monta. Decisão mantida. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 

2152355-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 

3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I – Santana – 1ª Vara da 

Família e Sucessões; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de Registro: 

05/09/2018) “Agravo de Instrumento. Pedido de alvará judicial. 

Determinação de emenda à inicial para que seja requerido o arrolamento 

de bens. Existência de valor em conta corrente e de automóvel de valor 
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razoável. Necessidade de arrolamento, consoante disposição legal. 

Dispensa de inventário ou de arrolamento que só alcança os valores 

monetários expressamente discriminados na Lei nº 6.858/80. Decisão 

mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2022010-14.2017.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos 

Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII – 

Itaquera – 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 

31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017) Isso posto e por verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos, apresentando defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a 

intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor 

público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a 

petição inicial, adequando ao tipo de ação/rito, sob pena de indeferimento 

e extinção – NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330 

c/c NCPC, art. 485, I. Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte 

concluso para sentença. Diversamente, para análise e eventual 

prosseguimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-58.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PIVETTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Juntada de laudo pericial, intimo as partes para que, querendo, manifestem 

a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000323-27.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

F. P. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação para que tenha ciência acerca da averbação no cartório 

competente.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001014-41.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001014-41.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA DE CASTILHO 

REQUERIDO: ARLINDO FRANCISCO DE PAULA Visto e bem examinado. 

Trato de PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DO DIVÓRCIO 

CONSENSUAL – NCPC, art. 731 e ss. -, tendo como INTERESSADOS 

ARLINDO FRANCISCO DE PAULA e ANA MARIA DE CASTILHO, em que 

pretendem a dissolução do vínculo conjugal e HOMOLOGAÇÃO do 

acordado firmado pelas partes, juntando documentos diversos, entre os 

quais a certidão de casamento e documentos pessoais. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. In 

limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte 

não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, 

diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único –, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ademais, 

não é necessária a intimação do(a) representante do Ministério Público 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, intervenha como fiscal da ordem 

jurídica, diante da ausência de interesse de incapaz – NCPC, art. 178, II –, 

assim como em ações de separação e divórcio, consensual ou litigioso, 

exceto quando existir interesse de incapaz em jogo, deixando as questões 

relacionadas a esses feitos a cargo da autonomia privada dos cônjuges. 

A matéria fática veio comprovada por documentos e evidencio despiciente 

a designação de audiência de instrução ou a produção de outras provas - 

NCPC, art. 335, I -, mormente porque o magistrado é livre na formação da 

respectiva convicção, podendo, inclusive, indeferir a produção de provas 

que entender desnecessárias - NCPC, arts. 370 e 371 – diante da 

obrigação de zelar pela rápida solução do litígio. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. As partes objetivam a homologação de 

acordo firmado por elas, observados os requisitos legais e em documento 

assinado por ambos cônjuges – NCPC, art. 731 e ss.. Constato serem 

casados civilmente desde o dia 4/11/2016, sob o regime da comunhão 

parcial de bens, e que pretendem a dissolução através do divórcio 

consensual, uma vez que não existe a possibilidade de reconciliação. 

Afirmam que dessa união não advieram filhos, dívidas, tampouco bens a 

serem partilhados, dispensando alimentos entre si, pois trabalham para o 

sustento próprio inexistindo a necessidade de alterar o nome, uma vez 

que mantidos quando do casamento. Com o advento da EC n. 66 de 2010, 

que deu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição, desapareceu o 

requisito temporal necessário para o divórcio, tanto por mútuo 

consentimento dos cônjuges (judicial ou extrajudicial), quanto litigioso. Não 

há mais necessidade de comprovação da prévia separação judicial por 

mais de 1 (um) ano nos casos expressos em lei, ou comprovada 

separação de fato por mais de 2 (dois) anos, conforme dispõe o § 6º do 

artigo 226 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 

66/2010, motivo pelo qual, estando em ordem a petição inicial e instruída 

com os documentos necessários, sendo a hipótese de julgamento 

antecipado da lide, a decretação do divórcio é medida que se impõe. 

Ademais, prescindível a audiência de ratificação – art. 40, § 2º, da Lei n. 

6.515/77 e art. 731, caput, do NCPC - para a decretação de divórcio 

consensual e a homologação do respectivo acordo firmado entre os 

cônjuges quando devidamente comprovado o firme propósito das partes 

quanto à dissolução do vínculo conjugal e inexistente ameaça ou lesão a 

interesse do filho menor. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU 

RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da modificação do 

art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe 

falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2. Inexistindo requisitos 

a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese 

de concessão de plano do divórcio, a sua homologação. 3. A audiência de 

conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente 

formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de 

direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do 

processo. 4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha 

mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o 

CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da 

CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova 

interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais 

poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e 

relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta 
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Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio 

Consensual Direto. 5.Não cabe,in casu, falar em inobservância do Princípio 

da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 

notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de 

inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática 

dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a 

que se nega provimento”. (STJ, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA) No que se refere aos 

demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua homologação 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO O 

DIVÓRCIO de ARLINDO FRANCISCO DE PAULA e ANA MARIA DE 

CASTILHO – NCPC, art. 487, I e art. 226, § 6º, da CRFB/88. No que se 

refere à transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO – 

NCPC, art. 487, III, “b”. Condeno os interessados no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, 

cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa, assim como o atendimento realizado pelo Núcleo 

de Prática Jurídica da FCARP. Transitada em julgado expeça o competente 

mandado para averbação da sentença no Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento de casamento. A 

seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e arquive os 

autos. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000830-85.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000830-85.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JANAINA APARECIDA VILELA 

REQUERIDO: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS 

DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como 

partes as em epígrafe e cujo endereçamento se deu para 

"EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT", contudo a efetiva 

distribuição ocorreu na "Órgão julgador: VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA", 

aparentemente de forma equivocada pelo advogado/patrono quando da 

distribuição. Isso posto, considerando o fato de que é "típica" ação de 

juizado especial e o valor dado à causa de R$ 39.479,80 (trinta e nove mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), concluo que o 

objetivo é a distribuição e processamento na forma da Lei n. 9.099/95 e, 

portanto, DECLINO da competência para o Juizado Especial da Comarca de 

Araputanga, destino do endereçamento. Intimada a parte e esclarecido ser 

esse o objetivo ou na hipótese de transcurso do prazo recursal, 

DETERMINO que, com as cautelas e baixas, faça a redistribuição. Cumpra. 

Às providências. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001047-31.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIANI PEREIRA DUARTE ALMANDES OAB - MT23612/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Viviane de Melo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001047-31.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JOSE VICENTE GOMES 

REQUERIDO: VIVIANE DE MELO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe e cujo 

endereçamento se deu para "EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE 

DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA\MT", contudo a efetiva distribuição ocorreu na "Órgão 

julgador: VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA", aparentemente de forma 

equivocada pelo advogado/patrono quando da distribuição. Isso posto, 

considerando o fato de que é "típica" ação de juizado especial e o valor 

dado à causa de R$ 685,91 (seiscentos e oitenta e cincoreais e noventa e 

um centavos), concluo que o objetivo é a distribuição e processamento na 

forma da Lei n. 9.099/95 e, portanto, DECLINO da competência para o 

Juizado Especial da Comarca de Araputanga, destino do endereçamento. 

Intimada a parte e esclarecido ser esse o objetivo ou na hipótese de 

transcurso do prazo recursal, DETERMINO que, com as cautelas e baixas, 

faça a redistribuição. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-08.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA ILIDIA VERISSIMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WR MOTOCENTER LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001055-08.2019.8.11.0038 REQUERENTE: RAIZA ILIDIA VERISSIMO 

REQUERIDO: WR MOTOCENTER LTDA - EPP Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe e cujo 

endereçamento se deu para “AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE ARAPUTAGA-MT”, contudo a efetiva distribuição ocorreu 

na "Órgão julgador: VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA", aparentemente de 

forma equivocada pelo advogado/patrono quando da distribuição. Isso 

posto, considerando o fato de que é "típica" ação de juizado especial, a 

Lei n. 9.099/95 é mencionada na exordial para fundamentar os pedidos e o 

valor dado à causa, apensar de equivocado e desacordo com a legislação 

processual, de R$ 1.000,00 (mil reais), concluo que o objetivo é a 

distribuição e processamento na forma da Lei n. 9.099/95 e, portanto, 

DECLINO da competência para o Juizado Especial da Comarca de 

Araputanga, destino do endereçamento. Intimada a parte e esclarecido ser 

esse o objetivo ou na hipótese de transcurso do prazo recursal, 

DETERMINO que, com as cautelas e baixas, faça a redistribuição. Cumpra. 

Às providências. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001062-97.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CAMILO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001062-97.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JOAQUIM CAMILO DE PAULA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, tendo como partes JOAQUIM CAMILO DE 

PAULA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-DETRAN/MT, em que aquela, entre pedidos outros, requer 

a concessão da gratuidade de justiça e “determinar que o Departamento 

Estadual de Transito de Mato Grosso –DETRAN/MT, proceda a 

transferênciado veículo automotor consistente em um motocicleta de 

marca 9605-Yamaha, modelo YBR 125K, ano 2005, cor preta, junto a 

empresa YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SC LTDA, CNPJ 

n. 47458153000140, pelo contrato n. 817068, a qual fora emplacada como 

JZW5536, registrada com oRenavamn. 855637293e chassi n. 

9C6KE044050117527, para o nome do Sr. Marcos Gouveia, inscrito no 

CPF/MFsob o n. 259.210.388-06”. Juntou documentos e deu à causa o 

valor de R$. 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, esclareço que a 

competência é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º. A parte objetiva a imposição de obrigação de 

fazer e deu à causa, supostamente sem base no benefício econômico 

pretendido, o valor de R$. 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), 

inferior ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos – R$. 59.880,00 

(cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais) -, e, portanto, 

considerando que não se encontra entre as hipóteses vedadas, 

incompetente o local em que distribuída a ação. Em que pese o 

endereçamento para “AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE ARAPUTANGADE MATO GROSSO”, fez a efetiva 

distribuição perante a Vara Única da Comarca. Nesses termos: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –– JUÍZO SUSCITANTE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE PONTES E LACERDA – SUSCITADO - JUÍZO DO JUIZADO 

DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. O art. 2° da 

Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. A competência o Juizado Especial da Fazenda 

Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de 

pequeno valor), ou seja, ações que não ultrapassem o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos; e b) material (direito material afirmado em 

Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não 

podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda , dentre as 

quais não se insere as ações declaratórias. Dessa forma, inexistindo as 

causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.153/2009, estando o valor 

da ação dentro do limite legal e figurando no polo passivo ao menos uma 

das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da referida Lei, no caso, o 

Estado de Mato Grosso, impõe-se o reconhecimento da competência do 

Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda 

para processar e julgar o feito . Conflito de Competência julgado 

procedente". (TJMT, N.U 0003489-38.2014.8.11.0013, ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 

27/07/2018) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENCARGOS DE TRANSMISSÃO E 

CONEXÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD/TUST – LEI 12.153/2009 – 

COMPLEXIDADE DA CAUSA – CÁLCULO ARITMÉTICO SINGELO - NÃO 

DETERMINANTE PARA AFASTAR COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

FAZENDÁRIO – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES – 

ILIQUIDEZ DA SENTENÇA – QUANTUM DEBEATUR - DETERMINAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS INICIAIS – FASE INSTRUTÓRIA – 

INEXIGÊNCIA DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 

38, § ÚNICO DA LEI N. 9.099/95 – VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM 

JUIZADOS ESPECIAIS – INAPLICABILIDADE 1. “[...] 2. A necessidade de 

produção de prova pericial complexa não influi na definição da 

competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: 

REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. [...]” (STJ - AgRg no AREsp 

753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) 2. Não sendo caso de aplicação das 

exceções previstas nos artigos 2º, § 1º, e 5º, ambos da Lei nº 12.153/09, 

afigura-se caracterizada a incompetência absoluta da Vara Especializada 

da Fazenda Pública, devendo ser mantida a ação de base nos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de origem, ficando 

preservados, contudo, os demais atos processuais. 3. Havendo 

dispositivo na Lei nº 12.153/09 que estabelece expressamente como 

únicos critérios para definir ação de menor complexidade de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública o valor e a matéria, não há que se 

falar em aplicação subsidiária do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, que veda a prolação de sentença ilíquida no Juizado Especial, 

para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em 

ação de interesse do Estado de Mato Grosso que tem valor da causa 

menor que 60 (sessenta) salários mínimos. 4. Competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Conflito improcedente". (TJMT, N.U 

1004238-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2018, Publicado 

no DJE 24/06/2019) Há algum tempo existe instalado na Comarca o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, cujo processamento se dá através do 

sistema PJe, sendo a incompetência absoluta possível de ser reconhecida 

de ofício pelo magistrado a qualquer tempo – NCPC, art. 64, § 1º. Isso 

posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível da 

Fazenda Pública da Comarca e DETERMINO que, intimada a parte e nada 

requerido em prosseguimento ou interposto por irresignada com a decisão 

de declínio, faça a remessa/distribuição do processo ao juízo competente, 

com as anotações e baixas – NCPC, art. 64, § 3º. A Secretaria da Vara 

Única deverá aguardar o decurso do prazo recursal ou a renúncia desse 

pela parte credora/exequente antes de cumprir da decisão e redistribuir o 

processo ao local competente. Sem prejuízo disso, DETERMINO que corrija 

a classe judicial cadastrada pelo advogado(a)/patrono(a), pois "PETIÇÃO 

(241)", prevista para "Petição inicial avulsa genérica a ser utilizada para os 

casos de ausência de procedimento próprio na tabela ou incompetência do 

órgão" não se mostra a adequada para o caso. Intime. Cumpra. As 

providências. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019 - 07:08:37. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000679-22.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMAR GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

SOC COMUNIT DE HABIT POPULAR DE S J QUATRO MARCOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligência do oficial de justiça.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000868-97.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANA NUNES HENRIQUE (IMPETRANTE)

PATRICIA CARAVIERI TEIXEIRA (IMPETRANTE)

ANDRE SEVERINO ALVES (IMPETRANTE)

FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR REBULI OAB - MT7565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR QUERINO DOS SANTOS (IMPETRADO)

APARECIDO GILBERTO DOS SANTOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000868-97.2019.8.11.0038 IMPETRANTE: CLAUDIA ROSANA NUNES 

HENRIQUE, ANDRE SEVERINO ALVES, FABIANI BORGES DE RESENDE 

SANTOS, PATRICIA CARAVIERI TEIXEIRA IMPETRADO: VALTEIR QUERINO 

DOS SANTOS, APARECIDO GILBERTO DOS SANTOS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA com pedido 

LIMINAR – CRFB/88, art. 5º, LXIX e Lei n. 12.016/2009 -, ajuizada por 

CLAUDIA ROSANA NUNES HENRIQUE e OUTROS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ-MT e tendo por autoridade coatora VALTEIR 

QUERINO DOS SANTOS e APARECIDO GILBERTO DOS SANTOS, cujos 

pedidos são, entre outros, in limine e inaudita altera parte, seja 

determinado a “suspensão, até julgamento definitivo do mérito, de todos os 

efeitos da Portaria nº. 01/2019/GS/SME, tendo em vista estar ela 

contaminada pelos vícios insanáveis amplamente demonstrados e 

provados e, assim, causando danos irreparáveis e/ou de difícil reparação 

aos Impetrantes, com tendência ao agravamento”, assim como 

“determinação as Autoridades Coatoras ou quem lhes fizerem as vezes, 

para que se abstenham de exigir dos Impetrantes o cumprimento das 

horas atividades no formato dos horários estabelecidos pela Portaria 

impugnada, permitindo-lhes praticar tais atividades no formato de costume 

concretizado antes da edição do ato ilegítimo aqui combatido”. Narra que: 

“são professores estáveis no Município de Indiavaí, que exerciam suas 

atividades sob um regime de horário de trabalho não regulamentado, 

porém costumeiro e perene, porque assim existente e praticado de fato 

desde o início das suas carreiras que já contam com mais de8 (oito) anos 

de labor. Tais professores e Impetrantes, em razão de que o horário de 

fato praticado lhes permitia, acumulavam e acumulam, conforme lhes 

faculta o art. 37, XI, alínea “a” da CRFB/88, dois cargos de professores, 

sendo um em Indiavaí e outro no Estado de Mato Grosso ou em outro 

Município vizinho(Araputanga), conforme mais adiante demonstrado e 

provado. Insta consignar, por ser relevante, que em sua maioria, a 

concomitância entre os cargos acumuláveis conta com cerca de 8 (oito) 

anos ou mais, conforme quadro sinótico adiante. Todavia, o Secretário 

Municipal de Educação, apontado como Autoridade Coatora, 

abruptamente, sem observância de um regime de horário já consolidado 

pelo tempo, ignorando o princípio da gestão democrática do ensino público 

consagrado na CRFB/88, na LDE e PNE, ferindo ainda o princípio da 

segurança jurídica, sem levar em conta os prejuízos para os destinatários, 

à portas fechadas, de forma ilegal e arbitrária, com abuso de poder, sem 

participação comunidade escolar, de sindicato representativo, sem 

qualquer acordo prévio, sem prestar informações e esclarecimentos, 

agindo ainda com deselegância (conforme resposta que deu a pedido do 

MPE/MT)baixou uma Portaria alterando profundamente o regime de 

horários de trabalho e a forma de cumpri-lo, especialmente no que tange 

às horas atividades. Com isso, afetou a vida dos Impetrantes, tornando 

praticamente impossível o cumprimento dos novos horários estabelecidos, 

produzindo consequentemente a incompatibilidade entre os cargos 

acumuláveis(antes compatíveis)e já acumulados há anos, levando os 

Impetrantes ao imediato risco de se veem demitidos em um dos seus 

cargos ou mesmo de terem que fazer opção por um deles, com enormes 

prejuízos como se pode imediatamente dessumir de simples análise das 

circunstâncias. É fato que é da conveniência e oportunidade do gestor 

promover as adequações administrativas que convém ao interesse 

público. Não discordamos disso. Todavia, esse mesmo interesse público 

vinha sendo atendido adequadamente pelo formato anterior, até mesmo 

porque nunca houve alegação em contrário desde quando se compreende 

existente o Município. Como já dito desde o inicio, por anos consecutivos, 

o regime de horário era um, nunca tendo sido alterado. Não é demais frisar 

que, embora haja conveniência e oportunidade do Gestor, não se pode 

ignorar que a Portaria em questão no mínimo não deveria ter sido editada 

ao talante das Autoridades apontadas como Coatoras, tendo em vista que, 

antes, estas deveriam ter se sujeitado ao que lhe impõem os princípios da 

segurança jurídica e da gestão democrática do ensino público. Isto é, 

deveriam ter debatido amplamente com a comunidade escolar 

(professores, conselhos, servidores, alunos, pais,etc), especialmente em 

razão da perenidade do costumeiro. Desse modo, cremos haver 

ilegalidade e abuso de poder no ato administrativo ora impugnado. É ato 

ilegal quase sempre resultada em prejuízos para aqueles que são seus 

destinatários e são atingidos pelos seus efeitos. E nesse caso, deve ser 

corrigido na via judicial, já que foram criados todos os obstáculos 

possíveis para um solução no âmbito administrativo”. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e quais forem as funções que exerça, 

equiparando-se a esta, para os efeitos da Lei n. 12.016/09, os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 

entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 

pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 

no que disser respeito a essas atribuições – CRFB/88, art. 5º, LXIX; Lei n. 

12.016/09, art. 1º e § 1º. A petição inicial deverá preencher os requisitos 

estabelecidos pela lei processual e indicará, além da autoridade coatora, a 

pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições – Lei n. 12.016/09, art. 6º, caput – uma vez que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará, entre providências outras, que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações, bem como que se dê ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito - Lei n. 12.016/09, art. 7º. A concessão de liminar em 

mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, 

cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 

12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a 

possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento. A 

acumulação de cargos, empregos e funções públicas, tratada como 

possibilidade excepcional no Direito brasileiro, a qual tem previsão 

constitucional na CRFB/88, art. 37, para além da natureza do cargo ou 

emprego (técnico, professor ou de profissionais de saúde com profissões 

regulamentadas), o constituinte exigiu a compatibilidade de horários, 

provavelmente porque a acumulação dos cargos não poderia trazer 

prejuízos ao exercício de ambos os cargos ou empregos ocupados pelo 

servidor, ou seja, é uma condição imposta àquele que acumula 2 (dois) 

ofícios na administração pública para assegurar que nenhum deles seja 

executado sem a devida dedicação e o necessário zelo. Nesses termos: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA 

SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior 

tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos 

ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde 

quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas 

semanais. 2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, 

reiteradamente, posicionam-se "[...] no sentido de que a acumulação de 

cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, 

XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em 

norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição 

Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira 

Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 3. Segundo a orientação da 

Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a 

compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento 
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deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF. 4. 

Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao 

posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. 

Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 

03/04/2019). Apesar das afirmações da exordial de que as autoridades 

coatoras agiram de forma indevida e com a violação de princípios, entre os 

quais da gestão democrática do ensino público e da segurança jurídica, 

baseia-se em costumes para obstar o ato, em que pese ser da 

conveniência e oportunidade do gestor público em promover as 

adequações administrativas que melhor convém ao interesse público 

primário, não havendo, por ora, a demonstração de ilegalidade nisso, 

mormente porque a partir da EC n. 19/98 fora introduzido o princípio da 

eficiência, que exige presteza, perfeição e rendimento funcional, não 

bastando o simples cumprimento do princípio da legalidade. A previsão de 

que o professor cumpra regularmente 2/3 (dois terços) da carga horária 

em sala de aula e 1/3 (um terço) para as horas atividades tem sua razão 

de ser e a acumulação de cargos não deve se dar quando da 

incompatibilidade de horários e em detrimento da eficiência administrativa 

e, por conseguinte, o interesse público. O STJ, no julgamento na 2ª Turma 

no recurso ordinário em mandado de segurança n. 52.954, relator Ministro 

Herman Benjamin, fixou que a função de magistério abrange não só o 

trabalho em classe, mas também a preparação de aulas, a correção de 

provas, o atendimento a pais e alunos, a coordenação e o 

assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, desde que 

exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de 

carreira, excluídos os especialistas em educação. A Lei n. 11.738/08, 

definiu que o período para atividade extraclasse deve corresponder a 1/3 

(um terço) da jornada, determinação essa que foi mantida pelo Supremo 

Tribunal Federal, na ADI 4167, cujo voto do Ministro Ricardo 

Lewandowski, quando fala da importância de 1/3 (um terço) da jornada 

ser destinado para atividades extra-aula esclareceu que: “Quem é 

professor sabe muito bem que essas atividades extra-aula são muito 

importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários 

dedicados à preparação de aulas, encontros com pais, com colegas, com 

alunos, reuniões pedagógicas, didáticas; portanto, a meu ver, esse mínimo 

faz-se necessário para a melhoria da qualidade do ensino e também para 

a redução das desigualdades regionais”. O acúmulo somente será lícito se 

ambos os ofícios forem efetivamente exercidos com a mesma presteza e 

com o mesmo rendimento que o seriam, se realizados isoladamente, 

contudo buscam/objetivam os impetrantes manterem um regime de horário 

de trabalho que sequer era regulamentado e aparentemente atendia ao 

interesse pessoal de cada qual, uma vez que permitiam a cumulação de 

cargos, mas que foi modificado pelo gestor de forma aparente a atender o 

interesse público e garantir que o 1/3 (um terço) da jornada atendo ao seu 

propósito. Há necessidade de verificação da possibilidade material de 

exercerem 2 (dois) cargos ou empregos considerando além das jornadas 

de trabalho, o intervalo necessário para refeição, locomoção e descanso. 

No caso dos professores, não se deve contabilizar apenas as horas 

efetivamente trabalhadas em salas de aulas para efeitos de acumulação 

de cargos, mas o regime de horas de trabalho a que está submetido, ou 

seja, o cumprimento da reserva de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho 

para a realização de atividades extraclasse resulta no 

pagamento/remuneração por isso e deve ser cumprida no interesse da 

coletividade, inexistindo direito adquirido ao afirmado regime anterior e 

sequer regulamentado. Não é possível sem o prévio contraditório e ampla 

defesa, permitindo a justificativa do ato em si, deferir o pedido. Isso posto, 

porque ausentes os requisitos legais, especialmente a não existência de 

fundamento relevante, INDEFIRO o pedido LIMINAR. Consequentemente, 

DETERMINO a intimação da parte impetrante, fazendo-o através do(a) 

advogado(a)/defensor(a) público(a), a notificação do(a) coator(a), a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, bem como que 

se dê ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada para, querendo, ingresse – Lei n. 12.016/09, art. 7º, I a 

III – e, por fim, decorrido o prazo do(a) coator(a) in albis ou não, certifique 

e remeta os autos ao(à) representante do Ministério Público, que opinará 

no prazo fixado de 10 (dez) dias, retornando-me concluso como ou sem 

parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/09, art. 12, caput e parágrafo 

único. Inclua o processo entre as prioridades de julgamento – Lei n. 

12.016/09, art. 7º, §4º. Cumpra, expedindo o necessário, entre os quais o 

mandado notificatório. Às providências. Araputanga-MT, 11 de dezembro 

de 2019. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-54.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para que efetue o recolhimento 

das custas de diligências do oficial de justiça para que se proceda à 

citação do executado.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001054-23.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN MARTINIS GOMES OAB - MT27676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIETE DE ALENCAR LOPES (REU)

EDSON FRANCELINO LOPES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001054-23.2019.8.11.0038 AUTOR(A): LUIS CARLOS GONCALVES DA 

ANUNCIACAO RÉU: MARLIETE DE ALENCAR LOPES, EDSON FRANCELINO 

LOPES Visto e bem examinado. Trato de ação denominada de 

PROCEDIMENTO ESPECIAL – DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – CPC, art. 920 

e ss./NCPC, art. 554 e ss. -, ajuizada por LUIS CARLOS GONÇALVES DA 

ANUNCIAÇÃO em desfavor de MARLIETE DE ALENCAR LOPES e EDSON 

FRANCELINO LOPES, em que requer aquele(a), entre pedidos outros, o 

parcelamento do recolhimento/pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, reintegração de posse liminar de 

imóvel situado no endereço rua Jaime Campos, n. 114, bairro Centro, 

Indiavaí-MT, a citação dos requeridos para, querendo, contestarem, a 

procedência dos pedidos, confirmando a liminar. Narra que: “O Autor 

comprou dos Réus a casa situada no endereço Rua Jaime Campos, nº 

114, Centro, Indiavaí-MT, em 2015 por R$160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) como se demonstra pelo contrato de compra e venda com recibo 

(doc. 01 e 02) e IPTU (doc. 03 e 04). Conforme o contrato de compra e 

venda fora acordado que o imóvel seria entregue livre e desimpedido na 

data de 15.01.2017, o que não aconteceu. O Autor para exercer seu 

direito de posse ajuizou uma Ação de Imissão na Posse 

(1000154-74.2018.8.11.0038) na comarca de Araputanga-MT, porém, 

ficou acordado que os Réus. entregariam as chaves e a posse do imóvel 

amigavelmente desde que o Autor não desse prosseguimento na referida 

Ação, o que foi prontamente atendido pelo Autor gerando assim o Termo 

de Entrega de Chaves reconhecido firma em cartório inclusive (doc. 05) na 

data de 21.02.2019. O Autor colocou a casa a venda (doc. 06) desde 

então, pois não possuía mais os planos de 4 anos atrás quando foi a 

intenção da compra da casa, passados alguns meses na data de 

18.11.2019, o Autor se surpreendeu ao se deparar com os antigos 

moradores dentro do imóvel, ao tentar convencer os Réus a saírem da 

casa amigavelmente haja vista o Contrato de Compra e Venda (doc. 01) e 

o Termo de Entrega de Chaves (doc. 05) foi recebido de modo intimatório 

impedindo o proprietário de adentrar a sua propriedade, e ainda foi lhe dito 

pelo Sr. Edson que tens pertences lá dentro e não iria sair da residência, 

que só sairia dali morto. Soube através de vizinhos que os Réus estão 

morando fora da residência, inclusive estão morando na frente e que 

mantinham outras duas pessoas morando ali, e possuem a posse do 

imóvel, oferecendo inclusive, o imóvel para venda dizendo que o Autor 

não seria o dono seria apenas o corretor quando perguntados sobre a 

placa de vende-se colocada pelo Autor com seu nome e telefone na frente 
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do imóvel (doc. 06). Todo o narrado acima está declarado perante 

autoridade policial conforme Boletim de Ocorrência (doc. 07)”. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho, regendo o procedimento especial quando 

a ação é proposta dentro de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na 

inicial – CPC, art. 924/NCPC, art. 558 -, ou seja, passado esse prazo será 

ordinário, não perdendo, contudo, o caráter possessório. A parte 

autora/requerente requer, entre outros, o parcelamento do 

recolhimento/pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, l imitando-se em juntar(em) instrumento de 

mandato/procuração, sem esclarecimento algum sobre os rendimentos ou 

situação econômica, em que pese a existência de veículos registrados em 

seu nome junto ao DETRAN-RENAJUD, o objeto ser imóvel que afirma ter 

adquirido pelo valor de R$. 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e 

residir em outro na Capital do Estado de Mato Grosso, o que 

aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de 

recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer. Ao magistrado é dado 

perquirir sobre as condições econômico-financeiras, situação em que 

aplicável o dispositivo constitucional no sentido de que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” – CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode 

pretender que o Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma 

ônus da parte quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, 

quem pugna deixa de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência 

necessária para a concessão do benefício da gratuidade. O Estado 

assumir as custas, taxas e despesas processuais de quem tem 

condições de atendê-las onera a sociedade indevidamente e, 

provavelmente, cria uma impossibilidade de o Estado prover as 

necessidades dos que realmente precisam, porque hipossuficientes. 

Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a 

todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §§ 5º e 6º -, 

razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre eventual e 

efetiva insuficiência de recursos. Isso posto, porque presente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o 

parcelamento pleiteado, cuja concessão ocorre “ conforme o caso” - 

NCPC, art. 98, § 6º -, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a intimação 

da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de recursos para 

pagar as custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios 

de forma integral e quando da distribuição, sem prejuízo próprio ou de sua 

família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias in albis, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. 

Às providências. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000057-40.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MANFROI (REU)

EDSON BUASKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000057-40.2019.8.11.0038 AUTOR(A): MUNICIPIO DE RESERVA DO 

CABACAL RÉU: JAIRO MANFROI, EDSON BUASKI Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CONHECIMENTO – RITO COMUM – 

NCPC, art. 318 e ss. c/c Lei n. 7.347/85, art. 19 -, ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE RESERVA DO CABAÇAL-MT em desfavor de JAIRO MANFOI e EDSON 

BUASKI, em que verifico que as partes transacionaram durante a 

audiência de conciliação e a representante do Ministério Público se 

manifestou pela excepcional homologação do acordo. Ocorre que não 

localizei nos autos do processo eletrônico a lei autorizativa do respectivo 

ente da Federação, no caso o MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, 

assim como terem o preposto e advogado/procurador que da audiência 

participaram os poderes para transigir/conciliar. Os atos da administração 

pública devem estar balizados, antes de tudo, pelo princípio da legalidade 

e, consequentemente, só poderá fazer o que a lei determina. Além disso, 

informa o ordenamento a indisponibilidade dos bens públicos e a 

prevalência do interesse público sobre os interesses particulares, razão 

pela qual os acordos/transações celebrados pelas partes necessitam, 

para sua regularidade, de autorização legislativa, poderes para isso a 

quem firmar e análise da vantagem ao ente da Federação. Nesses termos: 

“REEXAME NECESSÁRIO - ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO PODER 

PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI 12.153/2009 - AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEI N.º 9.469/1997 - NÃO APLICAÇÃO AO 

CASO EM ANÁLISE - ÂMBITO DE APLICAÇÃO RESTRITO À ESFERA 

FEDERAL. REEXAME CONHECIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Não 

havendo Lei que autorize o município, por seu procurador ou qualquer 

outro agente, a celebrar acordo em processos judiciais, a sentença de 

piso não deve ser confirmada. 2. Reexame conhecido. Sentença de piso 

cassada”. (TJ-RR - RN: 0020137001275 0020.13.700127-5, Relator: Des. 

JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Data de Publicação: DJe 11/02/2016) 

Há necessidade dos entes federativos disciplinarem, por lei do respectivo 

ente da Federação, as hipóteses em que poderão seus representantes 

judiciais conciliar, transigir ou desistir, inclusive, prevendo em que termos 

poderão tais atos processuais ser praticados, respeitadas as 

peculiaridades locais, sendo a sua possibilidade em relação aos atos de 

improbidade administrativa objeto de análise no STF através da ADI n. 

5980, pendente de processamento e cuja possibilidade ou não será 

analisada em sentença. Ademais, não localizei informações sobre o 

pagamento/adimplemento das parcelas acordadas e que seriam no acordo 

de responsabilidade de EDSON BUASKI. Isso posto e considerando que 

em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, DETERMINO a intimação 

das partes para que juntem essa, bem como provem o teor e vigência – 

CPC, art. 337/NCPC, art. 376 -, a fim de que seja possível analisar a 

regularidade/validade do acordo celebrado, bem como esclareçam sobre o 

adimplemento/pagamento ou não das parcelas. Apresentado o necessário 

ou transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me concluso. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001059-45.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001059-45.2019.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 
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NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes FABIO DE JESUS ALVES e 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que aquela, entre pedidos outros, requer 

a concessão da gratuidade de justiça e in initio litis e inaudita altera parte 

que “seja suspensa as cobranças junto a Procuradoria Geral do 

Estado-PGE, decorrentes das inclusões indevidas praticadas pelo 

requerido, bem como seja procedido com a retirada da dívida ativadas 

demais condições que restringem o nome e o CPF do Autordecorrente do 

veículo mencionado nestes autos e que jamais foi de propriedade do 

Autor”. Juntou documentos e deu à causa o valor de R$. 41.615,73 

(quarenta e um mil seiscentos e quinze reais e setenta e três centavos). É 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. In 

limine, esclareço que a competência é fixada através do critério 

econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. A parte objetiva declaração de 

inexistência, ressarcimento de dano patrimonial (repetição de indébito), 

compensação por dano moral e deu à causa, supostamente com base no 

benefício econômico pretendido, o valor de R$. 41.615,73 (quarenta e um 

mil seiscentos e quinze reais e setenta e três centavos), inferior ao valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos – R$. 59.880,00 (cinquenta e nove mil 

oitocentos e oitenta reais) -, e, portanto, considerando que não se 

encontra entre as hipóteses vedadas, incompetente o local em que 

distribuída a ação. Nesses termos: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

TRIBUTÁRIO –– JUÍZO SUSCITANTE DA 2ª VARA CÍVEL DE PONTES E 

LACERDA – SUSCITADO - JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – 

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe 

que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. A competência o Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada 

a partir de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou 

seja, ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos; e b) material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º 

da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas 

perante o Juizado Especial da Fazenda , dentre as quais não se insere as 

ações declaratórias. Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do 

art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.153/2009, estando o valor da ação dentro do 

limite legal e figurando no polo passivo ao menos uma das pessoas 

previstas no art. 5°, inciso II, da referida Lei, no caso, o Estado de Mato 

Grosso, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do Juizado 

da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda para processar e 

julgar o feito . Conflito de Competência julgado procedente". (TJMT, N.U 

0003489-38.2014.8.11.0013, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA X JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – ICMS 

INCIDENTE SOBRE ENCARGOS DE TRANSMISSÃO E CONEXÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - TUSD/TUST – LEI 12.153/2009 – COMPLEXIDADE DA 

CAUSA – CÁLCULO ARITMÉTICO SINGELO - NÃO DETERMINANTE PARA 

AFASTAR COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – 

POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES – ILIQUIDEZ DA 

SENTENÇA – QUANTUM DEBEATUR - DETERMINAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS INICIAIS – FASE INSTRUTÓRIA – 

INEXIGÊNCIA DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 

38, § ÚNICO DA LEI N. 9.099/95 – VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM 

JUIZADOS ESPECIAIS – INAPLICABILIDADE 1. “[...] 2. A necessidade de 

produção de prova pericial complexa não influi na definição da 

competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: 

REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 

Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio 

de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. [...]” (STJ - AgRg no AREsp 

753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) 2. Não sendo caso de aplicação das 

exceções previstas nos artigos 2º, § 1º, e 5º, ambos da Lei nº 12.153/09, 

afigura-se caracterizada a incompetência absoluta da Vara Especializada 

da Fazenda Pública, devendo ser mantida a ação de base nos autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de origem, ficando 

preservados, contudo, os demais atos processuais. 3. Havendo 

dispositivo na Lei nº 12.153/09 que estabelece expressamente como 

únicos critérios para definir ação de menor complexidade de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública o valor e a matéria, não há que se 

falar em aplicação subsidiária do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95, que veda a prolação de sentença ilíquida no Juizado Especial, 

para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em 

ação de interesse do Estado de Mato Grosso que tem valor da causa 

menor que 60 (sessenta) salários mínimos. 4. Competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Conflito improcedente". (TJMT, N.U 

1004238-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2018, Publicado 

no DJE 24/06/2019) Há algum tempo existe instalado na Comarca o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, cujo processamento se dá através do 

sistema PJe, sendo a incompetência absoluta possível de ser reconhecida 

de ofício pelo magistrado a qualquer tempo – NCPC, art. 64, § 1º. Isso 

posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível da 

Fazenda Pública da Comarca e DETERMINO que, intimada a parte e nada 

requerido em prosseguimento ou interposto por irresignada com a decisão 

de declínio, faça a remessa/distribuição do processo ao juízo competente, 

com as anotações e baixas – NCPC, art. 64, § 3º. A Secretaria da Vara 

Única deverá aguardar o decurso do prazo recursal ou a renúncia desse 

pela parte credora/exequente antes de cumprir da decisão e redistribuir o 

processo ao local competente. Sem prejuízo disso, DETERMINO que corrija 

a classe judicial cadastrada pelo advogado(a)/patrono(a), pois "PETIÇÃO 

(241)", prevista para "Petição inicial avulsa genérica a ser utilizada para os 

casos de ausência de procedimento próprio na tabela ou incompetência do 

órgão" não se mostra a adequada para o caso. Intime. Cumpra. As 

providências. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000167-39.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000167-39.2019.8.11.0038 REQUERENTE: SIRLEI DE SOUZA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 

e ss. - RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO 

CIVIL -, ajuizada por SIRLEI DE SOUZA, cujos pedidos são, entre outros, 

de concessão da assistência judiciária gratuita e a procedência do pedido 

para o fim de “ retificar a grafia do sobrenome da requerente, no assento 

do seu NASCIMENTO e na certidão de casamento, passando a constar o 

sobrenome SOUZA (retificando a penúltima letra de S para Z), bem como a 

retificação do nome e sobrenome da genitora da requerente, passando a 

constar SILVIA DE SOUZA, ao invés de Silva de Sousa”, assim como que 

seja “ oficiado o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da cidade 

de Ivôlandia-GO, para efetuar a retificação no assento de nascimento da 

requerente, passando a constar o sobrenome SOUZA (retificando a 

penúltima letra de S para Z), ou seja, SIRLEI DE SOUZA, bem como a 

retificação do nome e sobrenome da genitora da requerente, passando a 

constar SILVIA DE SOUZA, ao invés de Silva de Sousa, devendo o 

referido cartório enviar a esse juízo uma via da certidão de nascimento 

retificada, pois a requerente é pobre e não pode arcar com as custas” e 
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ainda, “oficiado o Cartório do 2º Oficio desta cidade de Araputanga-MT, 

para retificar a grafia do sobrenome da requerente e de sua genitora, 

passando a constar o sobrenome da requerente como SOUZA (excluindo 

a letra S e constando a letra Z), ou seja, SIRLEI DE SOUZA, bem como a 

retificação do nome e sobrenome da genitora da requerente, passando a 

constar SILVIA DE SOUZA, ao invés de Silva de Sousa, devendo o 

referido cartório enviar a esse juízo uma via da certidão de casamento 

retificada, pois a requerente é pobre e não pode arcar com as custas”. 

Narra que: “A requerente nasceu na cidade de IvôlandiaGO, no dia 

01/06/1965, conforme faz prova a certidão de nascimento anexa. Por um 

equívoco do oficial do cartório, ao efetuar o registro do assento do 

nascimento da requerente, o sobrenome da requerente foi registrado com 

um erro de grafia, ou seja, o sobrenome da requerente é SOUZA com a 

penúltima letra escrita com Z e não com S como consta na certidão de 

nascimento. Além do mais o nome e sobrenome da genitora da requerente 

também consta um erro de grafia, ao invés de Silvia de Souza, consta a 

grafia Silva (faltando a letra i) de Sousa (letra S ao invés de Z), quando o 

certo é Silv ia de Souza. Como pode ser comprovado, o RG (Registro 

geral) e CPF (cadastro de pessoa física) da requerente consta a grafia 

correta, assim como os documentos dos filhos e da irmã da requerente, 

documentos anexos. Nos referidos documentos o sobrenome Souza está 

escrito corretamente, e o nome da genitora da requerente também, 

conforme faz prova os documentos anexos. Em razão do erro de grafia 

constar no assento de nascimento, a certidão de casamento da 

requerente também consta os mesmos erros de grafia, conforme faz 

prova a certidão anexa. Portanto é necessária a retificação na certidão de 

nascimento e na certidão de casamento da requerente. Juntou 

documentos. A representante do Ministério Público manifestou de forma 

favorável aos pedidos. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A matéria fática veio comprovada por documentos e 

evidencio despiciente a designação de audiência de instrução ou a 

produção de outras provas - NCPC, art. 335, I -, mormente porque o 

magistrado é livre na formação da respectiva convicção, podendo, 

inclusive, indeferir a produção de provas que entender desnecessárias - 

NCPC, arts. 370 e 371 – diante da obrigação de zelar pela rápida solução 

do litígio. Ademais, já há manifestação da representante do Ministério 

Público pela procedência dos pedidos. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. A parte autora/requerente objetiva a correção/retificação 

de seu nome e da genitora junto ao seu registro de nascimento e 

casamento, uma vez que ocorreram erros materiais quando das suas 

elaborações, ou seja, seu nome de família correto é SouZa, mas constou 

equivocadamente como sendo SouSa, assim como o nome de sua 

genitora/ma~e biológica foi grafado de forma errada, uma vez que se 

chama SílvIa de SouZa, mas fora registrado como sendo Silva de SouSa. 

O conjunto de documentos da requerente e seus parentes juntados aos 

autos do processo permite a conclusão de que os tabeliães/registradores 

incorreram em erro material quando da elaboração dos registros e 

certidões de nascimento e casamento, pois há certidão de casamento da 

irmã Sirlene de Souza, cujo nome da genitora/mãe biológica é SilvIa de 

SouZa, e os demais documentos demostram que deve ser corrigido o 

nome da interessada para SouZa. Em respeito ao princípio da segurança 

jurídica, deve o registrador agir com todas as cautelas, em face da 

presunção de veracidade que se reveste o registro público e, incorrendo 

em erro ou omissão que possa causar transtornos à vida civil, possível se 

mostra a retificação do assentamento registral quando demonstrada a 

existência de erro no registro civil e, consequentemente, constar 

informações não verdadeiras quanto ao estado civil. A representante do 

Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I c/c Lei n. 6.015/73, 

art. 109, § 4º -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

determinar/ordenar a expedição de mandado, com a indicação de que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 

98 e ss. -, para que seja RETIFICADO os assentamentos de nascimento e 

casamento para constar no nome da requerente como SIRLEI DE SOUZA 

de sua genitora/mãe biológico SILVIA DE SOUZA. Condeno a(s) parte(s) 

sucumbente(s) no pagamento das taxas, custas, emolumentos e 

despesas processuais, desde que possa(m) fazê-lo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família no prazo de 5 (cinco) anos a contar da 

sentença final – Lei n. 1.060/50, art. 12/NCPC, art. 98 e ss -, diante do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, contudo deixo de condená-la 

em honorários advocatícios, em decorrência do tipo de ação/procedimento 

– jurisdição voluntária sem parte adversa ou lide -, ausência de 

angularização da demanda com a citação de parte adversa, bem como 

não sucumbência da requerente. Após o trânsito em julgado ou renúncia 

expressa das partes quanto ao prazo de eventual recurso de apelação 

com ambos os efeitos – Lei n. 6.015/73, art. 109, § 3º -, expeça o 

necessário aos Cartórios de Registro de Pessoas Naturais mencionados, 

para cumprimento integral das retificações, e envie, acompanhando o 

mandado, cópia reprográfica das certidões de nascimento e casamento 

juntadas com a exordial e que serviram de fundamento - Lei n. 6.015/73, 

art. 109, § 4º -, fazendo-o por Malote Digital, sendo possível. A seguir, 

proceda com as baixas, anotações necessárias e arquive os autos. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-94.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINO PIRES DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte requerente para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000613-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CLERIA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para que apresente as primeiras 

declarações no prazo de 20 (vinte) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102233 Nr: 2420-51.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Nunes, Jovane Santana de 

Campos, Rosana Alcides Barbosa, Rannyel Lucas Dourado Silva, Ronilson 

Poquiviqui de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/ 10.565, Defensoria Pública - OAB:, Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607/MT

 Certifico envio de Carta Precatória ao ****PROTOCOLO FÓRUM DA 

CAPITAL**** ( TJMT ), código de rastreabilidade: 81120194826101.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73353 Nr: 560-49.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiao Ventura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Marconi, Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:MT - 19946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução da missiva juntada aos autos no dia 18/12/19, ref. 83, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2313-85.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovalino Marcelino de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe nos autos dados bancários 

para fins de levantamento de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26673 Nr: 131-92.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia Maria dos Reis Sebalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe nos autos dados bancários 

para fins de levantamento de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57111 Nr: 1640-53.2014.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Francisca de Paula Pereira

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o(a) v. acórdão/decisão proferido(a) nestes autos transitou 

livremente em julgado em 09/12/2019.(...) Decide a Turma, à unanimidade, 

negar provimento à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57115 Nr: 1643-08.2014.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinha Maria da Silva

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o(a) v. acórdão/decisão proferido(a) nestes autos transitou 

livremente em julgado em 09/12/2019. APELAÇÃO NEGADA (...) extingo, 

de ofício, o processo, sem resolução do mérito, e julgo prejudicada a 

apelação da parte autora (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60240 Nr: 436-37.2015.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Arcosta Gonçalves

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do retorno dos autos da segunda 

instância, bem como para manifestar, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 1951-78.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Tebaldi, Elza Cornacine Tebaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT-11.473/B

 Intimação da parte autora acerca da juntada do audio concernente a oitiva 

da testemunha Francisco Ambrosio dos Santos, no dia 18/12/2019, ref. 

52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 112731 Nr: 3909-89.2019.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Emerson Jose do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelandia Morais Fernandes da Costa, Hudson 

Cunha Ramos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA DIAS DE 

SOUZA - OAB:21724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL PRIVADA/QUEIXA-CRIME, tendo como parte 

querelante EMERSON JOSÉ DO PRADO, em que fora declinada a 

competência do Juizado Especial Criminal - Lei n. 9.099/95 - para a Vara 

Única (Justiça Comum), razão pela qual, salvo hipótese de 

hipossuficiência e preenchimento dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, entre as quais a pobreza da parte que 

promoveu a ação penal – CPP, art. 32 -, deve fazer o 

recolhimento/pagamento das custas, taxas e despesas processuais 

decorrentes da distribuição.

Isso posto e porque inexiste pedido de assistência judiciária gratuita, 

assim como o fato de ser o querelante servidor público e Secretário de 

Saúde do Município de Araputanga, o que aparentemente afasta a 

insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família – CPP, art. 806 -, DETERMINO a intimação/cientificação, através 

do(a) advogado(a) e via DJe, para o recolhimento/pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis, volte-me para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102883 Nr: 2727-05.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:MT - 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emi t i r  a  gu ia  para pagamento no s i te  do TJMT 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), com posterior 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 2103-24.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindeval Oliveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de certidão do oficial de justiça informando o não cumprimento do 

mandado, intimo o advogado da parte autora para que manifeste em 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26270 Nr: 2313-85.2010.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovalino Marcelino de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para informar conta bancária em que deverá ser 

expedido os alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77840 Nr: 2895-41.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Borges Freitas, Antônio 

Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/O, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:MT/5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da devolução da carta precatória, intimo a parte autora/exequente 

para manifestar em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26808 Nr: 262-67.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Teodoro da Silva

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do autor para que informe a(s) conta(s) bancária(s) 

para a expedição dos alvarás de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67669 Nr: 783-36.2016.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdS, RSdSE, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para que tenha ciência da 

resposta/resultado juntado em Rf. 35, e, querendo, manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 4158-16.2014.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Monteiro Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62740 Nr: 2186-88.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Antonio Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100740 Nr: 1774-41.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Rezende de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61561 Nr: 987-17.2015.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa da Silva

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTI - 

OAB:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68495 Nr: 1173-06.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gomes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68827 Nr: 1298-71.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walisson Gabriel Sales Franco, Maria Aparecida Sales

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60973 Nr: 767-19.2015.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Afonso da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68418 Nr: 1133-24.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Penha Luis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biacchi Belle - 

OAB:9714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 58968 Nr: 2451-13.2014.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Muniz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54922 Nr: 2312-95.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devani de Souza Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24283 Nr: 319-22.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Machado Teixeira

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação apresentada pelo executado em Ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50474 Nr: 283-09.2012.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63918 Nr: 1818-65.2015.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Ribeiro dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68996 Nr: 1380-05.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira Dutra

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de laudo pericial acostado aos autos, intimo as partes para que, 

querendo, manifestem a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26673 Nr: 131-92.2011.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia Maria dos Reis Sebalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para que informe a conta bancária a fim de ser 

expedido o alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 2174-70.2009.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mendes da Costa

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56740 Nr: 1380-73.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro da Silva

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da virtualização dos autos em epígrafe, intimo as partes para se 

manifestar no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre o interesse de 

manter pessoalmente a guarda de algum documento original (Art. 12, § 5º 

da Lei 11.416/2006), bem como para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77587 Nr: 2795-86.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beomar José da Rocha & CIA LTDA ME, 

Beomar José da Rocha, Geneci Felipe da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18828, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inimação da parte exequente para manifestar a respeito da certidão do 

oficial de justiça em que informa não ter sido possível citar o executado 

Beomar José da Rocha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28256 Nr: 1690-84.2011.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Alcantara de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S/A 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4062/MT

 Diante da virtualização dos autos em epígrafe, intimo as partes para se 

manifestar no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre o interesse de 

manter pessoalmente a guarda de algum documento original (Art. 12, § 5º 

da Lei 11.416/2006), bem como para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98129 Nr: 623-40.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Macena Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT - 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para que manifeste a respeito da certidão 

do oficial de justiça de ref. 13.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15439 Nr: 1242-87.2006.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inovar Transportes e Logistica LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araujo & Rauber Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcisio Almeida 

da Silva - OAB:MT/ 4.677, Ana Carolina Scaraçati - OAB:11166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006), bem como requerer o que entender de 

direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000836-92.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. F. (REQUERENTE)

CINTHIA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA Rua Castelo Branco, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000836-92.2019.8.11.0038 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Levantamento de Valor]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: Nome: 

CINTHIA MESQUITA Endereço: Carlos Luz, 215, proximo a igreja Batista, 

centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: ARTHUR MESQUITA 

FERREIRA Endereço: Carlos Luz, 215, proximo a igreja Batista, centro, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

açãoem epígrafe consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

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

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – 

NCPC, art. 719 e ss. c/c art. 666 e Lei n. 6.858/80 - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. - 

em que a parte interessada CINTHIA MESQUITA e OUTRO pugna, entre 

pedidos outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita e para 

que lhe(s) seja autorizado in initio litis e inaudita altera parte o 

levantamento/recebimento de valores eventualmente existentes em contas 

bancarias de instituições financeiras – BRADESCO e SICREDI - e referente 

ao FGTS, que afirma existente em nome do de cujus MARCELO ANCELMO 

FERREIRA SOUZA DECISÃO: (...) Ademais, não sendo o caso/hipótese de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, 

DETERMINO o regular processamento da ação alvará judicial – NCPC, art. 

725, VII -, com a citação de todos os interessados, sendo os incertos ou 

desconhecidos por edital com prazo de 20 (vinte) dias – NCPC, art. 256, I, 

art. 257, III e art. 259, III -, para que se manifestem, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias e a expedição de ofícios às instituições financeira 

mencionadas, a fim de verificar a existência de valores disponíveis em 
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nome do de cujus – NCPC, art. 438, I -, após isso, a intimação da parte 

interessada requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor público, 

para que tenha ciência da resposta/resultado e, querendo, manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 437, § 1º. (...) ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CAROLINE SOARES, 

digitei. ARAPUTANGA, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente)

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001057-75.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHOFFER SERILIO MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAPUTANGA -MT 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA Rua Castelo Branco, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 EDITAL DE CITAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1001057-75.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Direitos da Personalidade]

->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

(1682) POLO ATIVO: Nome: CRISTHOFFER SERILIO MENEZES Endereço: 

Rua José Bonifácio, 996, Centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

ARAPUTANGA -MT Endereço: RUA LIMIRO ROSA PEREIRA, 815, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS dos termos da ação em 

epígrafe, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar impugnação, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - RETIFICAÇÕES, 

RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL -, cuja petição 

deve estar fundamentada e instruída com documentos ou indicação de 

testemunhas e, portanto, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, 

afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 

99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa para 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

no caso concreto, que consiste no sacrifício para manutenção da própria 

parte ou de sua família, ausente nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de 

veracidade da alegação da pessoa natural, bem como não verificar 

indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de prova 

contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do valor 

de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, 

caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. Ademais, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o regular processamento com a citação/intimação do(s) 

interessado(s), caso existente(s), e a oitiva do(a) representante do 

Ministério Público, fazendo-o com a intimação pessoal por carga, remessa 

ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º, para, querendo, impugnar(em) o(s) pedido(s) no prazo de 5 

(cinco) dias. Havendo impugnação do pedido e, sendo necessário, 

volte-me para determinar a produção da prova ou, diversamente, 

inexistindo impugnação ou a necessidade de mais provas, volte-me 

concluso para sentença. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

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

AMANDA CAROLINE SOARES, digitei. ARAPUTANGA, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-87.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PAULINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001095-87.2019.8.11.0038 POLO ATIVO:EDNA PAULINO 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PAULINO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001096-72.2019.8.11.0038 POLO ATIVO:EDNA PAULINO 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001098-42.2019.8.11.0038 POLO ATIVO:JOANA DANTAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIEL DA SILVA GARCIA, 

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-55.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-55.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:LEONARDO 

ANDRADE ZUCHETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

ANDRADE ZUCHETTI POLO PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR SA e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 3 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-47.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO COIMBRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-47.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:R P OTENIO 

MERCADO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE HENRIQUE 

SILVA OTENIO, PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA, MARIANA PASTURELLI 

CINTRA POLO PASSIVO: JOSE FRANCISCO COIMBRA DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-32.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000010-32.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:R P OTENIO 

MERCADO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE HENRIQUE 

SILVA OTENIO, PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA, MARIANA PASTURELLI 

CINTRA POLO PASSIVO: KATIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-17.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISIANY VANESSA GOMES COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-17.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:R P OTENIO 

MERCADO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE HENRIQUE 

SILVA OTENIO, PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA, MARIANA PASTURELLI 

CINTRA POLO PASSIVO: DEISIANY VANESSA GOMES COSTA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-02.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOILSON PIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000012-02.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:R P OTENIO 

MERCADO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE HENRIQUE 

SILVA OTENIO, PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA, MARIANA PASTURELLI 

CINTRA POLO PASSIVO: NOILSON PIRES DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-86.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecer na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO REDESIGNADA 

PARA 02/04/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-71.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 02/04/2020 14:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-84.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GABRIEL BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA OAB - MT25244/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000013-84.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:VICTOR GABRIEL 

BASTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACQUELINE 

OLIVEIRA MESQUITA POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-56.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 02/04/2020 15:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-26.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA 

PARA 23/01/2020 16:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-54.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-54.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-39.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000016-39.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MARIA HELENA 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 
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SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-11.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 02/04/2020 17:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-93.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 16/04/2020 13:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-24.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAYNNE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000017-24.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:EDILAYNNE DA 

SILVA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-09.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAYNNE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-09.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:EDILAYNNE DA 

SILVA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-91.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-91.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOSE ANSELMO 

DA COSTA PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ANSELMO 

DA COSTA PRADO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-76.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH SEBASTIANA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000020-76.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:MARGARETH 

SEBASTIANA SOARES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA POLO PASSIVO: Banco Safra S-A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-03.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 16/04/2020 15:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-85.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 16/04/2020 16:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-12.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JIVANILSA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 16/04/2020 16:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-77.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA SOARES DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 16/04/2020 17:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-62.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA SOARES DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA 

PARA 30/01/2020 17:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-61.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MOREIRA TIGRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-61.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE MOREIRA TIGRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

Contrarrazões Recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-16.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI FATIMA DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000024-16.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JORACI FATIMA 

DE MEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-98.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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JORACI FATIMA DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000025-98.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JORACI FATIMA 

DE MEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-53.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000028-53.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:LUIZA MARTINS 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-90.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERA SORALHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-90.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ROGERA 

SORALHA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000304-89.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 3.027,00 

ESPÉCIE: [Nota de Crédito Comercial]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: R P OTENIO MERCADO - EPP 

Endereço: Av. 23 de Maio, 535, Mercado Saara, Centro, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: ROBERTO PEREIRA DA 

SILVA Endereço: Fazenda São Pedro (Proprietário: Donílio), s/n, (Estrada 

Araputanga/Reserva do Cabaçal Km 06), Zona Rural, ARAPUTANGA - MT 

- CEP: 78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 16:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 15 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 
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Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-94.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 15 de janeiro de 2020 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-26.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA ALMANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000002-26.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.386,07 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Assistência 

Judiciária Gratuita, Citação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSANGELA SILVA ALMANDES Endereço: Rua José Caldeiras 

Vila, 340, 340, Jardim do Braz, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: VANDERLEI DA SILVA Endereço: Avenida 

Sebastião Francisco de Almeida, 617, São Sebastião, ARAPUTANGA - MT 

- CEP: 78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 16:30. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA, 15 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010251-82.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ONEI DOS REIS FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TORRES DA SILVA OAB - MT23079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Juntada do AR JJ997940785BR devolvido pelo motivo 

"mudou-se". Diante disso, INTIMO a parte exequente para informar 

endereço atualizado do executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-18.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONECTE SISTEMA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada do AR JJ997941746BR devolvido pelo motivo de que o 

Endereço é "Desconhecido". Diante disso, INTIMO a parte autora para 

informar endereço atualizado da parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-83.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DO CARMO DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000565-83.2019.8.11.0038 INTERESSADO: EDNA DO CARMO DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BMG S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por EDNA DO CARMO DE JESUS em face 
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de BANCO BMG S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. Indefiro a preliminar de 

incompetência ante o valor da causa, haja vista que o valor pretendido não 

supera o limite de quarenta salários mínimos do Juizado Especial Cível, nos 

termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. Passo ao julgamento. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais sob argumento que é 

pensionista do INSS e teve seu nome negativado indevidamente pelo 

Banco requerido, tendo em vista que realizou um empréstimo – contrato de 

adesão de n. 227255605 – nas dependências do Banco requerido na 

cidade de Campo Grande/MS, cujas parcelas deveriam ser descontadas 

mensalmente de seu benefício. Acontece que ao mudar para esta cidade, 

ao tentar mudar para o Banco do Brasil o recebimento do seu benefício 

INSS, pelo fato de não ter Caixa Econômica Federal na cidade de 

Araputanga/MT, foi informada pela atendente que não seria possível, pelo 

fato de que havia uma restrição em seu nome. Acontece que o nome da 

autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do 

atraso provocado pela própria requerida, sendo que as parcelas deveriam 

ser descontadas mensalmente de seu benefício. A reclamada contesta, 

informando que a negativação é legítima, ante o atraso do pagamento. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

ao autor. O pedido liminar foi deferido. Passo a análise do mérito. Apesar 

de alegar exercício regular de direito, ante o atraso no pagamento das 

parcelas, a conduta da parte reclamada restou indevida, posto que, no ato 

da contratação, restou acordado que as parcelas seriam descontadas 

mensalmente da conta da autora, o que fora feito somente até a parcela 

de nº 18, não tendo a requerida comprovado ausência de saldo ou outro 

motivo que justificasse a ausência dos descontos. Quando o consumir 

realiza contrato com previsão de desconto automático em sua conta, é 

claro que não ficara verificando mensalmente em sua conta se os valores 

estão sendo cobrados, ainda mais se tratando de valores pequenos, como 

no presente acaso, confiando na prestação do serviço contratado. Desta 

feita, resta comprovado nos autos que o inadimplemento das parcelas se 

deram unicamente por culpa da requerida, que não realizou os descontos 

em folha, conforme contratado. Nesse sentido é o entendimento do TJMT: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSIGNAÇÃO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INDEVIDA – DANOS 

MORAIS - CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO – MODERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são 

aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, 

conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de 

Justiça. II - Está configurado o dano moral se o devedor tem o seu nome 

inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo diante da 

regularidade dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo 

consignado demonstradas no contracheque do consumidor. III - A inclusão 

indevida nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, por si só, já 

autoriza a fixação de indenização pelos danos morais. IV- O valor da 

indenização a título de dano moral deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita. (N.U 0018014-48.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da manutenção da negativação, a reparação pelos danos 

suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos morais, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

inadimplemento e negativação ocasionadas por responsabilidade da 

requerida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no comércio local, em 

razão da manutenção da negativação realizada pela requerida, situação 

humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome, mantendo 

ainda, mesmo após pagamento, a referida restrição. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario; - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-83.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DO CARMO DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000565-83.2019.8.11.0038 INTERESSADO: EDNA DO CARMO DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BMG S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por EDNA DO CARMO DE JESUS em face 

de BANCO BMG S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. Indefiro a preliminar de 

incompetência ante o valor da causa, haja vista que o valor pretendido não 

supera o limite de quarenta salários mínimos do Juizado Especial Cível, nos 

termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/95. Passo ao julgamento. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais sob argumento que é 

pensionista do INSS e teve seu nome negativado indevidamente pelo 

Banco requerido, tendo em vista que realizou um empréstimo – contrato de 

adesão de n. 227255605 – nas dependências do Banco requerido na 

cidade de Campo Grande/MS, cujas parcelas deveriam ser descontadas 

mensalmente de seu benefício. Acontece que ao mudar para esta cidade, 

ao tentar mudar para o Banco do Brasil o recebimento do seu benefício 

INSS, pelo fato de não ter Caixa Econômica Federal na cidade de 

Araputanga/MT, foi informada pela atendente que não seria possível, pelo 

fato de que havia uma restrição em seu nome. Acontece que o nome da 

autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do 

atraso provocado pela própria requerida, sendo que as parcelas deveriam 

ser descontadas mensalmente de seu benefício. A reclamada contesta, 

informando que a negativação é legítima, ante o atraso do pagamento. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

ao autor. O pedido liminar foi deferido. Passo a análise do mérito. Apesar 

de alegar exercício regular de direito, ante o atraso no pagamento das 

parcelas, a conduta da parte reclamada restou indevida, posto que, no ato 

da contratação, restou acordado que as parcelas seriam descontadas 

mensalmente da conta da autora, o que fora feito somente até a parcela 

de nº 18, não tendo a requerida comprovado ausência de saldo ou outro 

motivo que justificasse a ausência dos descontos. Quando o consumir 

realiza contrato com previsão de desconto automático em sua conta, é 

claro que não ficara verificando mensalmente em sua conta se os valores 

estão sendo cobrados, ainda mais se tratando de valores pequenos, como 

no presente acaso, confiando na prestação do serviço contratado. Desta 

feita, resta comprovado nos autos que o inadimplemento das parcelas se 

deram unicamente por culpa da requerida, que não realizou os descontos 

em folha, conforme contratado. Nesse sentido é o entendimento do TJMT: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSIGNAÇÃO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INDEVIDA – DANOS 

MORAIS - CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO – MODERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são 

aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, 

conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de 

Justiça. II - Está configurado o dano moral se o devedor tem o seu nome 

inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo diante da 

regularidade dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo 

consignado demonstradas no contracheque do consumidor. III - A inclusão 

indevida nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, por si só, já 

autoriza a fixação de indenização pelos danos morais. IV- O valor da 

indenização a título de dano moral deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita. (N.U 0018014-48.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) Restando caracterizada a falha 

e a abusividade na prestação de seus serviços. Assim, não comprovada 

à legitimidade da manutenção da negativação, a reparação pelos danos 

suportados é medida que se impõe. No tocante aos danos morais, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

inadimplemento e negativação ocasionadas por responsabilidade da 

requerida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no comércio local, em 

razão da manutenção da negativação realizada pela requerida, situação 

humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome, mantendo 

ainda, mesmo após pagamento, a referida restrição. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: - 

TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario; - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 
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SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000157-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRC DOBRADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

CAMILA RODRIGUES DO CARMO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000157-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ROSIVALDO RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: CRC DOBRADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI - ME 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA da devedora/executada CRC DOBRADEIRA E 

TRANSPORTES EIRELI – ME, a fim de que sejam atingidos os bens da 

pessoa natural CAMILA RODRIGUES DO CARMOS, sob o argumento de 

que a personalidade da devedora/executada é obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados si, ora cedor/exequente, na 

qualidade de consumidor – Lei n. 8.078/90, art. 28, § 5º. O incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de 

competência dos juizados especiais e o requerimento demonstrou o 

preenchimento dos pressupostos legais específicos para a 

desconsideração da personalidade jurídica – NCPC, arts. 1.062 e 134, § 4º 

e Enunciado n. 60 do FONAJE -, motivo pelo qual DETERMINO as 

anotações devidas quanto a isso e a citação da pessoa natural CAMILA 

RODRIGUES DO CARMOS, quem constituiu a empresa individual de 

responsabilidade limitada - CC/art. 980-A, § 2º, incluído pela Lei n. 12.441, 

de 2011, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo a parte credora/exequente informar os dados 

necessários a isso, entre os quais a qualificação e o endereço da parte – 

Lei n. 9.099/95, art. 14, § 1º, I. Diversamente, porque ausente a efetiva 

demonstração dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de 

urgência liminar para constrição imediata de bens do responsável, entre 

os quais o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois 

nada há em relação a eventual alienação ou oneração de bem, dilapidação 

do patrimônio da pessoa natural ou conduta outra com o objetivo de 

fraudar a execução, tornar-se insolvente e obstar o adimplemento da 

obrigação, INDEFIRO o pedido. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 

24 de outubro de 2019 - 09:32:54. (assinado digitalmente) Renato J. de A. 

C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000157-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRC DOBRADEIRAS E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

CAMILA RODRIGUES DO CARMO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico juntada do AR JJ997942344BR devolvido pelo motivo 

"ausente". Diante disso, INTIMO a parte exequente para indicar novo 

endereço da executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-76.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA ANTUNES DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CESAR NABAO - ME (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Juntada do AR JJ997943150BR devolvido pelo motivo 

"mudou-se". Diante disso, INTIMO a parte autora para informar endereço 

atualizado da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-60.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Telefônica Brasil S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000034-60.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:CHRYSTIAN 

CARVALHO RAMALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

DE ASSIS RAMALHO ARAUJO POLO PASSIVO: Telefônica Brasil S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-88.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDA SUTIL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico devolução de Carta Precatória, a qual houve certidão 

do Oficial de Justiça no seguinte sentido: "(...) deixei de proceder à 

CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO da executada 

CARLINDA SUTIL, em razão de não haver moradores no imóvel, conforme 

informação do vizinho, Cláudio. Este declarou, ainda, que a executada 

mudou há cerca de 5 dias, não sabendo ao certo se foi para Curitiba ou 

São Paulo. CERTIFICO, ainda, que não localizei bens (...)". Diante disso, 

INTIMO a parte Exequente para indicar novo endereço da Executada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010316-82.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR TEIXEIRA LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para ciência dos documentos juntados, especialmente a CERTIDÃO do 

Oficial de Justiça, os quais seguem vinculados ao expediente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-45.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR PAULINO DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000035-45.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ELEOMAR 

PAULINO DE DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYARA SERAFIM 

DOS REIS OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-30.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BERNADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-30.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ROSELI 

BERNADO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

FRANCISCO DE SOUZA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO WILL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 30/04/2020 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARICLEIA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

REDESIGNADA PARA 30/04/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA JUSTINA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000308-29.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: MARIZA JUSTINA PEREIRA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que foi 

REQUERIDO pela parte reclamante R P OTENIO MERCADO - EPP a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A desistência do prosseguimento do 

processo, corolário do princípio da disponibilidade, consiste na abdicação 

do status alcançado pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é 

perfeitamente possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante R P OTENIO MERCADO 

- EPP, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de 

desistência a Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 8 de 

janeiro de 2020 - 15:58:37. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 
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Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 20 de janeiro de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 20 de janeiro de 2020 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-64.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA INOCENCIO DE PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000423-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELINEIA INOCENCIO DE 

PAULA DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes. Ademais, diante da iniciativa 

do devedor que requereu o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC -, pois antes de ser intimado para o cumprimento da 

sentença compareceu em juízo e ofereceu em pagamento o valor que 

entende devido, DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, ou, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, da própria parte, para, querendo, manifestar no 

prazo de 5 (cinco) e esclarecer, entre outros, eventual quitação, sob pena 

de considerar adimplida/cumprida a obrigação e o processo extinto - 

NCPC, art. 924, II. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo, volte-me para sentença de extinção. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 06:44:02. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA INOCENCIO DE PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000423-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELINEIA INOCENCIO DE 

PAULA DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes. Ademais, diante da iniciativa 

do devedor que requereu o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC -, pois antes de ser intimado para o cumprimento da 

sentença compareceu em juízo e ofereceu em pagamento o valor que 

entende devido, DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, ou, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, da própria parte, para, querendo, manifestar no 

prazo de 5 (cinco) e esclarecer, entre outros, eventual quitação, sob pena 

de considerar adimplida/cumprida a obrigação e o processo extinto - 
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NCPC, art. 924, II. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo, volte-me para sentença de extinção. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 06:44:02. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-03.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000452-03.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 1.142,70 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCOS FRANCISCO DOS 

SANTOS Endereço: Av. José Martins Monteiro, 21125, Jardim Boa Vista, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA MANOEL 

FERREIRA DE MENDONÇA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 14:30. 

ARAPUTANGA, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-67.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DALVA DE MORAIS FREDERIGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000040-67.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ANA DALVA DE 

MORAIS FREDERIGI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-04.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000913-04.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO 

MESSIAS BRANDAO Endereço: ESTRADA RURAL, SN, SITIO ESTRELA DA 

GUIA, ZONA RURAL, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 
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constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-41.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000917-41.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

DEOLINDA ALVES Endereço: AVENIDA SEBASTIAO FRANCISCO DE 

ALMEIDA, 91, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-78.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEOLINDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000921-78.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.619,94 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

DEOLINDA ALVES Endereço: AVENIDA SEBASTIAO FRANCISCO DE 

ALMEIDA, 91, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-63.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000922-63.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 8.834,16 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE LINO DE 

ALMEIDA Endereço: RUA ALAGOAS, 124, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - 

CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 

Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-33.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000924-33.2019.8.11.0038 Valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 144 de 1782



da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE LINO DE 

ALMEIDA Endereço: RUA ALAGOAS, 124, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - 

CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, 

com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 Hora: 14:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-30.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINA ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000963-30.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.729,40 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JORCELINA 

ARAUJO FERREIRA Endereço: rua das america, 464, centro, RESERVA 

DO CABAÇAL - MT - CEP: 78265-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 14:30. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-32.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000937-32.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA ROSA DE 

LIMA ALMEIDA Endereço: RUA AMAPÁ, 14, ZONA RURAL, ARAPUTANGA 

- MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2020 

Hora: 13:30, a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-17.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000938-17.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 8.374,34 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA ROSA DE 

LIMA ALMEIDA Endereço: RUA AMAPÁ, 14, ZONA RURAL, ARAPUTANGA 

- MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/02/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000965-97.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000965-97.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA LOPES DE 

SOUZA Endereço: RUA CHAPECO, 290, JARDIM DO BRAZ, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, 

com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2020 Hora: 15:30. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HIRT OAB - SC27532 (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES NETO OAB - SC26536 (ADVOGADO(A))

LEIDY MERLYN BENTHIEN DE LIMA OAB - SC0025589A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-76.2013.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FONTES DE 

SALLES GRACA REQUERIDO: MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS 

HOSPITALARES LTDA. - ME Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto por MEDBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao 

juiz, com indicação/alegação omissão e pedido de aclaramento do projeto 

de sentença homologado, julgando improcedente o pedido de dano 

material/patrimonial, sob a alegação de que esse fora o dano material 

“incluído” na indenização por dano moral sem fundamento jurídico. A parte 

adversa alegou o caráter meramente protelatório do recurso, pois a 

matéria deve ser questionada em recurso próprio à Turma Recursal. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/95, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem 

o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/95, art. 50 -, com redação dada pela 

Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O 

recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela 

legislação processual – Lei n. 9.099/95, art. 48 e ss., com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais 

Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 

9.099/95, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, 

sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs 

recurso de embargos de declaração, porque irresignada com projeto de 

sentença homologado e que resultou em “CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais)”, alegando a omissão em relação ao dano material, 

o que a adversa refuta. Ocorre que perfunctória pesquisa na exordial 

resulta na existência de pedido genérico de “danos materiais” - item 3 -, 

em que pese a vedação disso e a necessidade de sentença líquida nos 

juizados – Lei n. 9.099/95, art. 38, parágrafo único -, tendo como causa de 

pedir o “fato de que a empresa não trocou a cama com defeito, ao mesmo, 

não abateu a quantia paga na cama, bem como, as despesas com 
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honorários advocatícios e outras despesas para fazer provam do alegado 

(ligações, documentos e outros)”. A juíza leiga constou no projeto de 

sentença homologado que “No tocante aos danos materiais, sopesadas as 

peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que 

envolveram o evento danoso, entendo que deve ser aquilatada, nos danos 

morais devidos à parte Demandante (art. 497 e 499 do CPC), pois que a 

converto em perdas e danos”. Ausente omissão em relação ao pedido e 

julgamento do dano material/patrimonial, cujo entendimento e 

fundamentação restaram expressamente apresentados no projeto de 

sentença considerando-o quando do arbitramento do dano imaterial/moral 

e, portanto, eventual irresignação ou discordância com esses deve se dar 

através do recurso cabível para a análise do mérito com que irresignada a 

parte reclamante, especificamente o inominado – Lei n. 9.099/95, art. 41, 

caput. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou 

q u a l  o ( a )  o m i s s ã o  d a  d e c i s ã o  r e c o r r i d a ,  N E G O 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de outubro de 2017 - 20:00:11. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HIRT OAB - SC27532 (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES NETO OAB - SC26536 (ADVOGADO(A))

LEIDY MERLYN BENTHIEN DE LIMA OAB - SC0025589A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-76.2013.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FONTES DE 

SALLES GRACA REQUERIDO: MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS 

HOSPITALARES LTDA. - ME Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto por MEDBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao 

juiz, com indicação/alegação omissão e pedido de aclaramento do projeto 

de sentença homologado, julgando improcedente o pedido de dano 

material/patrimonial, sob a alegação de que esse fora o dano material 

“incluído” na indenização por dano moral sem fundamento jurídico. A parte 

adversa alegou o caráter meramente protelatório do recurso, pois a 

matéria deve ser questionada em recurso próprio à Turma Recursal. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/95, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem 

o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/95, art. 50 -, com redação dada pela 

Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O 

recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela 

legislação processual – Lei n. 9.099/95, art. 48 e ss., com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão 

judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais 

Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 

9.099/95, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, 

sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs 

recurso de embargos de declaração, porque irresignada com projeto de 

sentença homologado e que resultou em “CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais)”, alegando a omissão em relação ao dano material, 

o que a adversa refuta. Ocorre que perfunctória pesquisa na exordial 

resulta na existência de pedido genérico de “danos materiais” - item 3 -, 

em que pese a vedação disso e a necessidade de sentença líquida nos 

juizados – Lei n. 9.099/95, art. 38, parágrafo único -, tendo como causa de 

pedir o “fato de que a empresa não trocou a cama com defeito, ao mesmo, 

não abateu a quantia paga na cama, bem como, as despesas com 

honorários advocatícios e outras despesas para fazer provam do alegado 

(ligações, documentos e outros)”. A juíza leiga constou no projeto de 

sentença homologado que “No tocante aos danos materiais, sopesadas as 

peculiaridades da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que 

envolveram o evento danoso, entendo que deve ser aquilatada, nos danos 

morais devidos à parte Demandante (art. 497 e 499 do CPC), pois que a 

converto em perdas e danos”. Ausente omissão em relação ao pedido e 

julgamento do dano material/patrimonial, cujo entendimento e 

fundamentação restaram expressamente apresentados no projeto de 

sentença considerando-o quando do arbitramento do dano imaterial/moral 

e, portanto, eventual irresignação ou discordância com esses deve se dar 

através do recurso cabível para a análise do mérito com que irresignada a 

parte reclamante, especificamente o inominado – Lei n. 9.099/95, art. 41, 

caput. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou 

q u a l  o ( a )  o m i s s ã o  d a  d e c i s ã o  r e c o r r i d a ,  N E G O 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 10 de outubro de 2017 - 20:00:11. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000575-66.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J H V COELHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES OAB - MT15497/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIANTE RECEBIVEIS S.A (REQUERIDO)

FMI SECURITIZADORA S/A (REQUERIDO)

GCB INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000934-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000934-16.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Previdenciária para Concessão de 

Benefício de Prestação Continuada com base na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

JOSE FERREIRA DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando, tanto em sede de tutela provisória de 

urgência antecipada quanto no mérito, a concessão e imediata implantação 

do benefício. Aduz, em síntese, que conta com 54 anos de idade, exerce 

atividade laboral árdua que exige esforço físico, tendo adquirido diversos 

problemas de saúde, principalmente na coluna, que piora a cada esforço 

físico. Afirmar que está inválido para o trabalho. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. Preliminarmente, defiro em favor da parte 

requerente o benefício processual da Justiça Gratuita, ante do teor da 

declaração de pobreza e documentos que instruem a inicial. Passo 

doravante a analisar o pleito antecipatório. A tutela de urgência (cautelar 

ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil 

de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

a despeito das considerações lançadas na peça de ingresso [presença 

de espondiloartrose com sinais de degeneração do tipo Modic e discopatia 

degenerativa; pequena protrusão discal paracentral a esquerda de L1/L2, 

determinando leve compressão sobre a face ventral do saco dural], não 

pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, máxime se se 

considerar que os documentos apresentados pela parte autora não 

representam, a meu sentir, a prova inequívoca, sendo, na verdade, 

elemento de convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de 

deferimento do benefício pleiteado. Para prestação o benefício almejado é 

necessário que reste demonstrado muito mais que os problemas de saúde 

(art. 203, V, da CF). Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da 

parte demandada, como, por igual, a abertura da fase probatória, 

justamente para se constatar ou não a veracidade das alegações vertidas 

pela demandante e, ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo. 

Ademais, o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a 

concessão de tutela de urgência antecipada “(…) quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso 

concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão. 3. 

Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência antecipada. Inadmissível a transação, desde 

já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 (DOIS) DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 16H00MIN. DETERMINO a realização de estudo social 

pela equipe do Juízo, devendo ser averiguado acerca da condição 

financeira do autor para prover sua própria subsistência ou de tê-la 

provida por sua família e o que mais for relevante. NOMEIO como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de 

Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 

427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes. Desde já, DESIGNO o DIA 08 (OITO) DE 

FEVEREIRO DE 2020, às 14H00MIN, para realização da perícia médica, a 

ser concretizada no prédio do Fórum desta Comarca, devendo o autor da 

ação comparecer no horário agendado, portando seus documentos 

pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados. Consoante 

Resolução do Conselho da Justiça Federal e em decorrência da 

complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la, 

após o término do prazo concedido para as partes se manifestarem 

acerca do laudo. Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 3. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes 

providências: a) CITE-SE o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 

Na oportunidade, INTIME-SE, ainda, quanto a audiência e perícia 

designada, de modo que apresente os quesitos a serem respondidos no 

laudo médico pericial; b) INTIME-SE a parte requerente, por meio do 

patrono, sobre o teor da presente decisão, bem como da audiência 

designada, para qual deverá trazer suas testemunhas independente de 

intimação, podendo se presumida a desistência de desistência; c) 

INTIME-SE, ainda, a autora, por meio de seu patrono, para comparecimento 

na perícia na data e horário agendado, portando seus documentos 

pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados; d) INTIME-SE 

o perito nomeado, remetendo-se cópia dos autos contendo os quesitos 

apresentados pelas partes. e) INTIME-SE assistente social para realização 

do estudo, no prazo de 30 (trinta) dias). Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000233-55.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL CHAVES MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS PROCESSO: 1000233-55.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

DAIANE DA SILVA SANTOS EXECUTADO: MICHEL CHAVES MOREIRA 

Remetam-se os autos ao Ministério Público para que requeira o que 

entender de direito. Arenápolis (MT), 08 de janeiro de 2020. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000687-35.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (IMPETRADO)

ODAIR EGUES (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000687-35.2019.8.11.0026. 

IMPETRANTE: JOSE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRADO: INSS, ODAIR 

EGUES Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido 

LIMINAR – CRFB/88, art. 5º, LXIX e Lei n. 12.016/2009, impetrado por JOSE 

DOS SANTOS PEREIRA em face ato ilegal praticado pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, qualificados nos autos, cujos 

pedidos são, entre outros, a isenção do pagamento das custas 

processuais, e, in limine e inaudita altera parte, a determinação para que o 

impetrado analise o pedido formulado no Requerimento n.º 1572360069. 

Narra o Impetrante que requereu o benefício assistencial ao idoso, no dia 

15/10/2018, todavia, até a data do ajuizamento da presente, seu pedido 

não foi analisado. Juntou documentos como meio de comprovar a 

verossimilhança, o fumus boni juris e o periculum in mora de suas 

alegações. Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. 

Fundamento e DECIDO. A concessão de assistência judiciária gratuita é 

prescindível nessa ação porque não há condenação da parte sucumbente 

nas custas/despesas processuais e pagamento de honorários 

advocatícios - art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei n. 

12.016/09. O mandado de segurança é concedido para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça, equiparando-se a esta, para os efeitos da Lei n. 12.016/09, os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 

entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 

pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 

no que disser respeito a essas atribuições – art. 5º, LXIX, CRFB/88; art. 1º 

e § 1º, Lei n. 12.016/09. A petição inicial, que deverá preencher os 

requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além da autoridade 

coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou 

da qual exerce atribuições (art. 6º, caput, Lei n. 12.016/09), vez que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará, entre providências outras, que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações, bem como que se dê ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito - art. 7º, Lei n. 12.016/09. A concessão de liminar em 

mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, 

cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 

12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a 

possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento. A Impetrante, 

com presente Ação Mandamental, visa coibir ato ilegal da autoridade 

apontada como coatora, por sua omissão, em não analisar o pedido de 

concessão de benefício requerido pela ora impetrante, ficando a mesma 

impedida de dar prosseguimento ao processo de concessão de benefício. 

Depois de acurada verificação dos autos, tenho comigo que, razão 

assiste a Impetrante. A Constituição Federal erigiu a dignidade da pessoa 

humana a princípio Constitucional. É o valor constitucional supremo, que 

agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e garantias 

fundamentais do homem expressos nesta Constituição. Daí envolver o 

direito à vida, os direitos pessoais tradicionais, mas também os direitos 

sociais, os direitos econômicos, os direitos educacionais, bem como as 

liberdades públicas em geral. Quando o texto constitucional proclama a 

dignidade da pessoa humana, está corroborando um imperativo de justiça 

social. Seja como for, a dignidade da pessoa humana é o carro-chefe dos 

direitos fundamentais na Constituição de 1988. Assim sendo, não poderia 

um Órgão público, simplesmente omitir-se na prestação de um serviço ao 

qual é incumbido de prestar à sociedade, no caso, o INSS, em atendimento 

aos pleitos de benefícios previdenciários. Em casos similares a este, é 

dever do juiz, em face do poder vinculante e normativo dos princípios 

constitucionais, tornar efetivo o direito fundamental da dignidade da 

pessoa humana que, caracterizado pela autoaplicabilidade (art. 5, §1º, 

CF/88), assim como todos os direitos e garantias fundamentais, deve ser 

prestigiado, especialmente por aqueles que têm o poder dever de manter 

coerente o ordenamento jurídico. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 03 de setembro de 2014, deu provimento ao 

Recurso Extraordinário (RE) nº 631.240, com repercussão geral 

reconhecida, em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia 

a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de benefício previdenciário. 

Por maioria de votos, o Plenário do Pretório Excelso acompanhou o relator, 

Ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não 

fere a garantia de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição da República, pois sem pedido administrativo 

anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. No caso 

vertente, restou comprovado o direito que a Impetrante possui, uma vez 

que, demonstrou nos autos, por provas inequívocas e prévias seu direito 

quanto à pretensão ajuizada. Ao compulsar os autos, notou-se, 

claramente, que a parte autora fez o requerimento junto ao Impetrado, 

todavia, não fora proferida decisão, passados quase 01 ano. Neste 

sentido, cabe ao Impetrado, por meio do servidor responsável, 

providenciar a análise do pedido deferindo ou não o beneficio, para que, 

em um prazo razoável, tome as providências necessárias, quais sejam, ou 

verificar acerca do recebimento do benefício caso seja deferido, ou 

recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de benefício previdenciário. 

Deste modo, é essencial a apreciação de requerimento administrativo de 

salário-maternidade, deferindo-o ou não, de modo a possibilitar, inclusive, 

à parte, ingressar com pedido junto ao Poder Judiciário que posiciona-se 

pela necessidade de demonstração cabal de que foi acionada a 

Administração Pública, dela obtendo um resultado negativo, a fim de 

configurar o interesse processual. Calhar dizer que não há falta de 

interesse processual superveniente, em razão do cumprimento da liminar, 

pois o deferimento de antecipação de tutela precisa ser confirmado por 

sentença, a fim de produzir os efeitos necessários (art. 304, CPC). 

Portanto, enfrentando diretamente as teses sustentadas pela parte autora 

do mandamus em testilha e, após a análise minuciosa das razões 

expostas na proemial, bem como de todos os documentos juntados, 

verifico presente o fundamento relevante do pedido liminar, eis que, 

comprovados a verossimilhança das alegações, bem como o periculum in 

mora, visto que tal benefício tem caráter alimentar. Isso posto, presente 

fundamento relevante e a possibilidade do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, DECIDO: a) 

DEFIRO/CONCEDO a medida LIMINAR e DETERMINO que o impetrado 

aprecie e emita decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

arts. 48 e 50 da Lei nº 9.784/99, sobre o requerimento administrativo 

apresentado pela impetrante, relativos à concessão de benefício 

previdenciário. b) Consequentemente, DETERMINO a intimação do INSS - 

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CUIABÁ – CPA -, através de seu 

representante legal, advogado/defensor público, e sua notificação, a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; c) Dê ciência 

do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada para, querendo, ingresse no feito (art. 7º, I a III, Lei n. 

12.016/09); Cumprida todas as determinações supra, retornem-me os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, entre os quais o 

mandado notificatório. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000091-17.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA PINHO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE PINHO BONILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000091-17.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

ZENILDA PINHO DE MELO REQUERIDO: VANESSA DE PINHO BONILHA 

VISTOS. ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar 

o que entender de direito. Após, VOLTEM-ME os autos conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001138-60.2019.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E 

MOLDES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001138-60.2019.8.11.0026. REQUERENTE: LAC 

FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: VEMAPLASTIC 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E MOLDES LTDA 

Vistos. Ante a inexistência de provas plausíveis para o deferimento de 

justiça gratuita, DETERMINO que a parte autora EMENDE a inicial, no 

sentido de comprovar nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 

99, §2º do novo CPC, o que poderá ser feito, por exemplo, com a juntada 

da última declaração de imposto de renda e/ou cópia de extratos 

bancários dos últimos 12 (doze) meses. Após, façam-me os autos 

conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000053-05.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINETE DA COSTA ARAUJO (REU)

Outros Interessados:

Vara Única - Arenápolis/MT (DEPRECADO)

3 VARA - BARRA DO BUGRES/MT (DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000053-05.2020.8.11.0026. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES/MT RÉU: ELINETE DA COSTA ARAUJO Vistos. I - DESIGNO a data 

de 23 (VINTE E TRÊS) DE JANEIRO DE 2020, ÀS 16H15MIN para 

interrogatório do acusado ELINETE DA COSTA ARAUJO. II - Cumpra a 

Secretaria Judicial as seguintes providências: a) Requisite(m)-se/Intime(m)

-se o acusado para comparecimento na solenidade processual supra 

designada, assim como da audiência designada no Juízo Deprecado; b) 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência designada; 

c) Ciência ao representante do Ministério Público; d) Intime-se, via DJE, o 

patrono do acusado, consignando que a ausência injustificada importará 

na aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e nomeação de 

defensor dativo para o ato; e e) Após, voltem-me os autos conclusos para 

realização da audiência. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 3442-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Baqueta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de hoje, procedi a mudança de classe processual 

para cumprimento de sentença.

Aproveito a oportunidade para, em cumprimento a decisão de fls. 65/66, 

fazer carga dos autos para o instituto requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20208 Nr: 567-24.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gineli Calente, José Eliésio Calente, Vilma Molinari 

Calente, Carlos Roberto Calente, Sandro Calente, Fátima Calente, Marcos 

Sérgio Calente (falecido)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casseta Ferreira, Roberto Casetta 

Ferreira, Seguradora Brasil Veículos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. GILDO CAPELETO - OAB:, 

Gildo Capeleto - OAB:7288-A/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT/15013

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora para manifestar-se quanto a impugnação do 

requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43836 Nr: 2044-77.2013.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edjane Dantas Porfirio Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Arenápolis, Jean Carlos 

Nobrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edjane Dantas Porfírio - 

OAB:6729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, MARCELLO ANDRADE SANTOS - 

OAB:16836

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora para manifestar-se quanto a impugnação 

apresentada, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, MADSON LUIZ SILVA CARVALHO - 

OAB:10518

 Vistos.

Defiro o pedido formulado na cota ministerial retro.

Assim, intime-se a Equipe Interdisciplinar do Juízo estudo psicossocial na 

residência e/ou endereço em que os menores estão residindo, devendo 

juntar relatório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 686-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Franchin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 50, devolvo os 

presentes autos ao gabinete, ficando esta secretaria no aguardo para 

ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52206 Nr: 695-34.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinarte José Terres Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 50, remeto os 

autos ao gabinete, ficando esta secretaria no aguardo para ulteriores 

deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 77221 Nr: 1227-03.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Lorran Balbino Pereira, Antônio 

Eustáquio da Silva Junior, Jefferson de Souza Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da silva - OAB:851, TAIRONE 

SELIN DE MORAES - OAB:25.992/MT

 3.DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a 

pretensão punitiva estatal contida na denúncia para (i) CONDENAR os 

acusados LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, vulgo “Lorran”, e 

JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, vulgo “Jeffinho”, como incursos nas 

penas do art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal e ABSOLVER dos 

crimes tipificados no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 288, caput, do 

Código Penal, e (ii) CONDENAR o acusado ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA 

SILVA JÚNIOR como incurso nas penas do art. 16 da Lei nº 10.826/03 e 

ABSOLVER dos crimes tipificados nos arts. 288 e art. 157, §2º, II, §2º-A, I, 

ambos do Código Penal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15368 Nr: 463-37.2007.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelita Lemes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídia Lemes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte requerente sobre o inteiro 

teor da sentença abaixo transcrita:

"Vistos em correição.

1. Preliminarmente, imprimo a este processo as novéis normas 

processuais inscritas no Novo Código de Processo Civil, em cumprimento 

aos artigos 14 e 1.046 do referido Diploma Legal.

2. ACOLHO a justificativa de fls. 84, razão pela qual desconstituo a 

nomeação de HELTON GEORGE RAMOS para o encargo de inventariante.

3. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, formulados 

pelos herdeiros/requerentes, observados as declarações de 

hipossuficiente de fls. 05 e 23 e documentos que instruem a inicial.

4. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha de fls. 25/28, apresentado nos autos de 

arrolamentos dos bens deixados por ocasião do falecimento de LÍDIA 

LEMES FERNANDES, atribuindo aos nela contemplados seus respectivos 

quinhões, salvo erros, omissões e ressalvado direitos de terceiros e 

fazendários.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade da justiça 

concedida.

INTIMEM-SE os herdeiros requerentes do inteiro teor da sentença, via DJe, 

por meio de seus advogados constituídos.

 INTIME-SE o fisco (municipal/estadual/união) para lançamentos 

administrativos do imposto de transmissão e dos outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do art. 659, § 2º, e art. 662, § 2º, ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, expeça-se formal de partilha ou carta de 

adjudicação e alvarás (acaso requeridos), devendo o(s) herdeiro(s) 

observar o quanto disposto no inciso IV do artigo 655 do Código de 

Processo Civil.

Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, observadas 

as formalidades legais.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.

Arenápolis, 10 de novembro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, MADSON LUIZ SILVA CARVALHO - 

OAB:10518
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 3. Ante o exposto, concorde com o parecer ministerial, INDEFIRO os 

pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão 

preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e/ou prisão 

domiciliar formulados pela ré Valéria Bispo de Souza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 593-12.2016.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neirian Amaral de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 81, intimo o 

advogado da parte autora para se manifestar no que entender de direito 

no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40115 Nr: 1337-80.2011.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - OAB:9.823 

- MT

 Intimo o advogado do requerido para que se manifeste acerca da 

desistência da oitiva das testemunhas Amarildo Maciel Gonçalves e José 

Barbosa de Araújo, e para que informe se persiste na oitiva de Ageu 

Lorenço e Wedson Balbino Mendes, devendo, se for o caso, fornecer os 

respectivos endereços para intimação, no prazo máximo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17656 Nr: 1263-31.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Macedo Bracelar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Torres França - 

OAB:9888-E, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE 

ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto 

da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11190 Nr: 1291-04.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enerquimíca Produtos Quimicos Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei M. Fassini - 

OAB:19113-b, Vander José da Silva Ribeiro - OAB:6160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presente autos para intimar o exequente através de 

seu patrono devidamente constituído, para se manifestar-se a respeito do 

interesse de prosseguimento com ação e promover o que lhe compete, no 

prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40162 Nr: 1391-46.2011.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Soares de Araújo, Lindomar Soares de Araújo 

& Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, DESAPENSEI estes autos de n° 40162, 

dos autos de n° 21970 (Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta 

por Cooperativa Sicredi contra Lindomar Soares de Araújo & CIA Ltda, 

Lindomar Soares de Araújo e Manoel Silva Leite), nos termos da sentença 

de fls. 141/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 1356-81.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – RELATÓRIO. Cuida-se de ação para concessão de benefício 

previdenciário ajuizada por LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, ambos qualificados no 

autos.

O autor, apesar de devidamente intimado da presente solenidade 

processual, por meio de seu patrono, injustificadamente, deixou de 

comparecer com suas testemunhas.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO. O processo teve seu andamento regular obstado 

em decorrência da ausência de parte autora, uma vez que deixou de 

comparecer à audiência; assim, a extinção do processo, sem resolução 

de mérito, é medida que se impõe.

Como cediço, a ausência injustificada tempestivamente da parte autora e 

de suas testemunhas à audiência de instrução e julgamento revela seu 

desinteresse pelo processo.

Logo, a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da ação 

é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do 
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art. 485 do CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70862 Nr: 3014-04.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22.786-O

 Vistos.

Considerando as informações prestadas pelo advogado da requerente, 

REDESIGNO a presente solenidade para o DIA 16 DE MARÇO DE 2020, ÀS 

14H00MIN.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 608-78.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustíveis Tapirapua - Santos 

e Mattar Ltda, Emerson Rossi de Barros, Narred Valadares Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Vistos, etc.

 INTIME-S o exequente para, no prazo legal, manifeste-se nos autos sobre 

a Exceção de Pré-Executividade juntada à ref. 22.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 608-78.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustíveis Tapirapua - Santos 

e Mattar Ltda, Emerson Rossi de Barros, Narred Valadares Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Portanto, quanto a alegada prescrição, verifica-se que sorte não assiste 

à excipiente, pois nos termos do que dispõe o art. 174 do Código Tributário 

Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito 

tributário, contados da data da sua constituição definitiva. Assim, infere-se 

da CDA que instrui a inicial que a presente execução fiscal objetiva a 

satisfação de crédito oriundo de auto de infração em razão da omissão de 

entrega de arquivos do SINTEGRA – GIDI, que nos termos do art. 17, III da 

Lei Estadual 7.098/1998, constitui infração consistente no descumprimento 

de obrigação tributária acessória, razão pela qual não há que se falar em 

termo inicial do lustro prescricional a partir da data do vencimento para o 

pagamento da obrigação tributária e sim do encerramento do processo 

fiscal e consequente constituição definitiva do crédito que, repita-se, 

ocorreu em 05.09.2012 (dentro do prazo decadencial). A execução fiscal 

foi proposta em 06.05.2016, com despacho inicial datado em 05.08.2016, 

cuja citação do primeiro co-responsável pela executada ocorreu em 

29.08.2017, portanto, dentro do prazo prescricional legal, cujo termo final 

se daria em 05.09.2017. Oportunamente, resta mencionar que nos termos 

do parágrafo único do art. 174 do CTN, o despacho do juiz que ordena a 

citação interrompe a prescrição, que retroage à da do ajuizamento da 

execução, nos termos do entendimento pacificado do STJ (AgRg no REsp 

1474333/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015). Ante o exposto, rejeito a 

presente exceção de pré-executividade. Prossiga-se na execução, 

intimando-se a exequente para, no prazo de dez dias, requeira o que 

entender de direito sob pena de arquivamento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45251 Nr: 1084-87.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Moreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOISÉS MOREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

96696320130, Rg: 1455185-3, Filiação: de Margarida Moreira de Oliveira e 

Júlio Alves de Oliveira, data de nascimento: 28/08/1978, brasileiro(a), 

natural de Nortelândia-MT, solteiro(a), garimpeiro/operador de máquinas, 

Telefone 99268268. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intima-se o acusado, via edital, para que indique os 

dados bancários para a liberação dos valores, no prazo de 90 dias.

Sentença: Intima-se o acusado, via edital, para que indique os dados 

bancários para a liberação dos valores, no prazo de 90 dias. Decorrido o 

prazo, considerando que o acusado encontra-se em lugar incerto e não 

sabido, tendo decorrido o prazo para a manifestação nos autos, desde já, 

DECRETO o perdimento dos valores em favor do Conselho da Comunidade 

de Arenápolis-MT, tendo em vista que o processo está pendente de 

arquivamento tão somente pela ausência de devolução da fiança (art.328 

e 341, ambos do CPP). Após ARQUIVAM-SE os autos, dando-se baixa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Arenápolis, 26 de novembro de 2019

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14272 Nr: 2682-57.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco André Wieczoreck, Josiane Regina 
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Duarte Wieczorek, Comercial de Combustivel Arenápolis Ltda, por seu 

Sócio Marco André Wieczorek.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-A/MT

 Intima-se a parte executada para se manifestar acerca dos cálculos 

apresentados pelo exequente.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44372 Nr: 356-46.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ JORGE RODRIGUES DA SILVA, 

Filiação: Maria de Fatima Pacheco da Silva e Andrelino Rodrigues da Silva, 

brasileiro(a), casado(a), serviços gerais/comerciante, Telefone 65- 

9971-3094. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: VISTOS.I. Sem delongas, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de fls. 63/64, e DETERMINO a citação do executado por edital, com 

prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, II, do CPC.II. Decorrido o prazo 

sem resposta, desde já NOMEIO como curador especial o i. Defensor 

Público atuante na Comarca, o qual deverá ser INTIMADO para manifestar 

aceitação do encargo.II. Escoado o prazo, INTIME-SE o exequente para no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar sobre os rumos da execução, sob 

pena de presunção de desistência (art. 485, VIII do CPC). CUMPRA-SE.Às 

providencias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Arenápolis, 04 de dezembro de 2019

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, MADSON LUIZ SILVA CARVALHO - 

OAB:10518

 Pela presente, impulsionam-se os autos intimando os patronos das partes, 

bem como os dos assistentes de acusação, para ciência da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 14/01/2020 às 14h no Fórum 

da comarca de Arenápolis/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18516 Nr: 416-92.2009.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Combustivel Arenápolis Ltda, por seu 

Sócio Marco André Wieczorek., Marco André Wieczoreck, Josiane Regina 

Duarte Wieczorek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que decorreu o prazo para as partes se manifestarem acerca do 

retorno dos autos à primeira instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40629 Nr: 543-25.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Santana Ltda Me, Ronaldo Maciel, 

Joelson Carlos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tobias Chaves da 

Silva - OAB:21822/O

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências em razão 

do afastamento deste magistrado para participação do Curso de Formação 

Continuada para Magistrados sobre o tema: "Atuação dos Juízes nos 

CEJUSC - Resolução 125/ 2010/CNJ", conforme expediente CIA 

0067229-33.2019, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o 

dia 03 de fevereiro de 2020, às 14h30min.

Renovem-se as intimações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40871 Nr: 867-15.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves & Vieira dos Santos Ltda Me, Luiz 

Francisco Alves, Austrugésilo Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 27 e determino a suspensão destes autos pelo prazo 

de 90 dias.
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 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para requerer o 

que entender por direito no prazo de 10 (dez) dias.

Em caso de inércia, fica a exequente advertida de que os autos serão 

encaminhados ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41112 Nr: 1197-12.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinéia Magalhães dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

 INTIME-SE o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias apresentar a 

tabela de debito atualizada, bem como o que entender de direito, para que 

haja prosseguimento do feito.

 Publique-se.

Cumpra-se.

Arenápolis/MT, 07 de Janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 462 Nr: 169-05.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Bueno Neto, Maria de Lourdes 

Detumin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O exequente requereu às fls.300, novo pedido de BACENJUD.

 Ocorre que, consoante entendimento do STJ, em que pese não haver 

norma a limitar o número de penhoras eletrônicas a serem requeridas pelo 

credor, a renovação da medida via BACENJUD não pode ser deferida 

mediante simples requerimento, pois implicaria em transferir o papel ativo 

da cobrança ao Poder Judiciário, não sendo razoável o deferimento de 

nova tentativa em reverência aos princípios da utilidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, pois não houve apresentação pela parte credora de 

elementos mínimos sinalizadores de uma possível alteração patrimonial dos 

executados (STJ – REsp: 1408135 SE 2013/0333994-2, Relator: Ministro 

GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 07/11/2018).

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indicar 

bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, sob 

pena extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de Janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 15475 Nr: 572-51.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Edir Falcão Granja repres. 

Inventariante Paulo Cesar Falcão Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Preambularmente, cumpre salientar que a fase de transição e 

consolidação de uma lei provoca inúmeras mudanças de posicionamento 

e, neste contexto, entendo que é caso de rever o meu posicionamento, 

anteriormente proferido, no que concerne à apreciação do pedido de 

penhora online via BACENJUD. Isso porque, da análise mais acurada da 

Lei nº 13.869/2019, infere-se que o art. 1º, §1º, estabelece que a 

imputação dos crimes por ela criados dependem de elementos subjetivos 

específicos (dolo específico), tipificando como crime a conduta descrita no 

art. 36 apenas quando o magistrado age com a finalidade específica de 

prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero 

capricho ou satisfação pessoal.Em que pese o novo cenário normativo 

exigir do magistrado cautela redobrada na apreciação do pedido, a 

atuação jurisdicional não deve se basear apenas no receio de 

consequências pessoais, especialmente quando a medida é legal, 

expressamente autorizada no artigo 854 do CPC, sendo o BACENJUD uma 

ferramenta de grande valia à disposição do judiciário. Portanto, após 

ponderar sobre o tema, valendo-me do princípio do livre convencimento 

motivado, reconsidero meu posicionamento, passando a entender que em 

caso de renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, havendo pedido expresso do credor, a utilização do bloqueio 

online, de dinheiro, via sistema BACENJUD é medida escorreita, razão pela 

qual, respeitando a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro 

o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes a 

parte executada e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, observando-se as normas esculpidas na CNGC 

para essa espécie de penhora judicial.Contudo intimo a parte exequente 

para que no prazo de 5 (cinco) dias apresente planilha de debito 

atualizado levando em consideração que a desde a propositura da ação 

no ano de 2007, até os dias atuais, não o fez. Sob pena de não o fazendo 

o ser extinto o feito. Às providências.Arenápolis/MT, 07 de Janeiro de 

2020.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40541 Nr: 421-12.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Avícola Agroindustrial Ltda, José Aparecido dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemar Norte Leste S.A. -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tobias Chaves da Silva 

- OAB:21822/O, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda de Lima - 

OAB:13.241-A-MT

 V I S T O S,

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando a execução de multa 

cominatória, todavia, a meu juízo e na esteira do melhor entendimento 

sobre o tema, astreintes não transitam em julgado e não significam 

condenação e sim coercibilidade do mandamento judicial e, portanto, 

admitem revisão em seu total, quando se apresentarem desarrazoadas ou 

desproporcionais, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DECISÃO 
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QUE FIXA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 

CPC E RES. 8/2008 DO STJ). A decisão que comina astreintes não preclui, 

não fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica 

no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo 

apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo 

ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Precedentes citados: 

REsp 1.019.455-MT, Terceira Turma, DJe 15/12/2011; e AgRg no AREsp 

408.030-RS, Quarta Turma, DJe 24/2/2014” (REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino).

Destarte, antes da análise quanto a exigibilidade das astreintes no 

quantum pretendido, objetivando a autocomposição das partes, 

DETERMINO a remessa da presente demanda ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a realização dos 

procedimentos de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66149 Nr: 632-38.2018.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS IZEPILOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dias - OAB:22566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos, a fim de proceder com a Intimação, 

para cientificar-lhe de Vossa Nomeação como defensor dativo, 

patrocinando assim os interesses da inventariante, Sra. Maria Do Carmo 

Dos Santos Izepilovski, manifestando-se em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, MADSON LUIZ SILVA CARVALHO - 

OAB:10518

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 23 (VINTE E 

TRÊS) DE JANEIRO DE 2020, ÀS 14H15MIN.

Renovem-se as intimações/requisições necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 1662-79.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Avelino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Brito - 

OAB:13631/MT

 Impulsionam-se os autos intimando o Dr. Rafael Augusto de Brito Durigan 

para retirar certidão de crédito expedida, cuja versão pronta para ser 

selada esta armazenada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54602 Nr: 2397-15.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Claudio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a requerente para manifestar da impugnação apresentada pelo 

INSS no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48695 Nr: 1162-47.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monica de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 Intima-se as partes para se manifestarem acerca do acórdão dos autos 

do processo código 47711.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 1418-82.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a requerente para manifestar da impugnação apresentada pelo 

INSS no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 602-03.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual, Valdemar Fontoura Machado, Gildete Francisca 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Bispoo de Souza, Joilton Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15756, Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira - OAB:15755-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, MADSON LUIZ SILVA CARVALHO - 

OAB:10518

 Pela presente, impulsionam-se os autos intimando os patronos das partes, 

bem como os dos assistentes de acusação, para ciência da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 23/01/2020 às 14h15min no 

Fórum da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54435 Nr: 2285-46.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, José 

Arlindo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL PROTEÇÃO 

ASSISTENCIAL ARENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770, José Arlindo do Carmo - OAB:3722, LUCIANA REZEGUE 

DO CARMO - OAB:9609, Silvio Ferreira Freitas - OAB:19920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, DEFIRO o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes a executada, que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial.

Após, intime-se o credor para manifestar no que entender de direito.

Providências necessárias.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42563 Nr: 657-27.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesmir Gonçalves da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé Roberto Curvo Garcia - 

OAB:6.828/MT

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80781 Nr: 2991-24.2019.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Santana da Silva, Gilson Rodrigues dos 

Santos, Manoel Rodrigues dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25.992, TAIRONE SELIN DE 

MORAES - OAB:25.992/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar os patronos dos réus, via 

Dje, para que apresentem alegações finais, em forma de memoriais, em 

favor dos réus, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 79579 Nr: 2335-67.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo Pinheiro Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 3. Ante o exposto, (i) REJEITO a preliminar aventada pela defesa do 

acusado e não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] ou 

absolvição sumária [CPP, art. 397] e (ii) inexistindo qualquer das hipóteses 

que caracterizam a absolvição sumária [artigo 397 do CPP], MANTENHO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o 03 (TRÊS) DE MARÇO DE 2020, ÀS 16H40MIN.4. Cumpra a 

Secretaria Judicial as seguintes providências:a)INTIMEM-SE e/ou 

R E Q U I S I T E - S E  o ( s )  r é u ( s ) ,  a ( s )  v í t i m a ( s )  e  a ( s ) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e 

réu(s) residentes fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para 

oitiva e/ou interrogatório no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com 

as peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 

(trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, 

INTIME-SE a parte interessada na inquirição para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, indique o endereço completo e atualizado ou a substitua, 

desde já, assentado que o silêncio será interpretado como desistência 

tácita, prosseguindo o feito em seus demais termos;b) CIÊNCIA ao 

Ministério Público;c)INTIME-SE, via DJE, a defesa técnica.Victor Lima Pinto 

CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17757 Nr: 1358-61.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelino Elias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:24213/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 1.243.345
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 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43234 Nr: 1408-14.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN CARLOS DE MATOS SOUZA ME, Erlan 

Carlos de Matos Souza, MARIA APARECIDA NUNES SILVA MATOS 

SOUZA, JEAN NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Eduardo Piroseli - 

OAB:23144-O

 Intima-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5(cinco) dias 

acerca da efetividade do acordo enunciado em petição de fl. 175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67473 Nr: 1324-37.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Piovezan da Silva, Wilson Inácio da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Exequente, por meio de 

seu patrono constituído, via Dje, para que promova o recolhimento da 

complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, tal como 

requerido por ele à Ref.: 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72252 Nr: 3681-87.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILDES ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS ALVARIO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência, 

DECRETO O DIVÓRCIO de MARIA NILDES ARRAIS e ADONIAS ALVARIO 

ARRAIS nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do Código 

Civil, bem como do art. 24, Lei 6.515/77.Por conseguinte, EXPEÇA-SE 

mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais competente, 

nos termos do art. 32, da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código 

Civil, e artigo 29, § 1º, alínea “a”, Lei nº 6.015/73, de modo a proceder à 

averbação correlata, voltando a autora a utilizar seu nome de solteira, qual 

seja: Maria Nildes.Isentas as partes de custas e honorários advocatícios, 

ante a gratuidade de justiça.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE o necessário, ARQUIVANDO-SE ao final com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2647 Nr: 107-23.1999.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra, Lucia Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 471.

Expeça-se o competente alvará judicial em favor da parte exequente, 

segundo os dados indicados à fl. 471.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3634 Nr: 314-85.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Roela de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que este juízo se utilizou das 

ferramentas de pesquisas de bens em nome da parte executada, 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, tendo aportado aos autos, fls. 88/93, 

novo pedido de diligências judiciais.

É evidente que as referidas ferramentas são medidas de grande valia, 

mas que deve ser manejada com temperamentos, pois respeitando 

entendimentos diversos, entendo que não cabe ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes e/ou dos 

seus bens e rendimentos, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo.

Ademais, consoante entendimento do STJ, em que pese não haver norma 

a limitar o número de penhoras eletrônicas a serem requeridas pelo 

credor, a renovação da medida via BACENJUD não pode ser deferida 

mediante simples requerimento, pois implicaria em transferir o papel ativo 

da cobrança ao Poder Judiciário, não sendo razoável o deferimento de 

nova tentativa em reverência aos princípios da utilidade, razoabilidade e 

proporcionalidade, pois não houve apresentação pela parte credora de 

elementos mínimos sinalizadores de uma possível alteração patrimonial da 

parte executada (STJ – REsp: 1408135 SE 2013/0333994-2, Relator: 

Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 07/11/2018).

Ressalta-se que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para tentativa de 

localização de bens em nome do executado, razão pela qual INDEFIRO os 

novos pedidos de utilização do sistema judicial para a buscas de bens 
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passíveis de penhora, cujo interesse é, precipuamente, do titular do 

crédito.

 Diante disso, considerando que até o presente momento o exequente não 

logrou êxito na satisfação do seu crédito, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora capazes de 

garantir o débito ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5016 Nr: 731-38.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir Luciano de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Vistos.

Ciente da decisão em Agravo de Instrumento jungida às fls. 242/249.

Compulsando os autos verifica-se que este juízo se utilizou de ferramenta 

de pesquisa de bens em nome da parte executada (BACENJUD), tendo 

aportado aos autos, à fl. 221, novo pedido de diligência judicial.

É evidente que as ferramentas existentes a disposição do Juízo são 

medidas de grande valia, mas que deve ser manejada com 

temperamentos, uma vez que se adentra a intimidade de dados cuja 

finalidade é fiscal e não processual, de forma que, respeitando 

entendimentos diversos, entendo que não cabe ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes e/ou dos 

seus bens e rendimentos, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo.

Ressalta-se que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para tentativa de 

localização de bens em nome da parte executada, razão pela qual indefiro 

os novos pedidos de utilização do sistema judicial para a busca de bens 

passíveis de penhora, cujo interesse é, precipuamente, do titular do 

crédito.

Assim, considerando haver evidências concretas da ausência de bens 

penhoráveis, com fundamento no art.921, III, do Códi¬go de Processo Civil, 

determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01 ano, durante o qual 

se suspenderá a prescrição.

 Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos 

processuais, salvo as providências conside¬radas urgentes.

 No curso desse prazo, deverá o exequente providenciar a realização de 

outras pesquisas visando a localização de bens em nome do executado.

 Aguarde-se em arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca da 

existência de patrimônio passível de penhora. En¬quanto a parte 

exequente não indicar patrimônio passível de penhora o trâmite da 

execução não será retomado.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 7690 Nr: 280-08.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves de Lima & Cia Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Mauro César Lara de Barros - OAB:6.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes de promover-se a citação da parte executada, o feito foi extinto, 

sem resolução do mérito (sentença de fl. 20).

 A parte exequente interpôs recurso de apelação (fls. 34/43).

 Como o feito foi sentenciado sem a citação da parte contrária, em 

aplicação analógica dos artigos 331, § 1º e 332, § 4º do CPC, DETERMINO 

a citação da parte executada por edital, para no prazo de 15 dias ofertar 

contrarrazões ao apelo interposto. Prazo do edital: 20 dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, desde já NOMEIO o Dr. Luiz Carlos 

Dias, inscrito na OAB/MT n° 22566, para atuar na qualidade de Curador 

Especial. Dê-se vista em momento oportuno para oferecimento de 

contrarrazões.

Fixo em favor do causídico, ora designado, o montante de 2 URH, em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Em seguida, encaminhe-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região com nossas homenagens de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 9354 Nr: 622-82.2004.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel José Mansur Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 Vistos,

Defiro o postulado à fl. 93.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos imóveis indicados às fls. 

30/38, lavrando-se o auto ou termo da penhora, para fins do artigo 844 do 

novo CPC.

Formalizada a penhora, intime-se o executado na pessoa de seu 

advogado (art. 841do novo CPC) para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como sua esposa, conforme exigência do artigo 842, 

NCPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 15605 Nr: 701-56.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMGrpPGdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJVB, MJVBM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 160 de 1782



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:S. Procuradora, Rogério Luiz Gallo - OAB:6677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que este juízo se utilizou das 

ferramentas de pesquisas de bens em nome da parte executada 

(BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), tendo aportado aos autos, à fl. 71, 

novo pedido de diligências judiciais.

É evidente que as ferramentas existentes a disposição do Juízo são 

medidas de grande valia, mas que deve ser manejada com 

temperamentos, uma vez que se adentra a intimidade de dados cuja 

finalidade é fiscal e não processual, de forma que, respeitando 

entendimentos diversos, entendo que não cabe ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes e/ou dos 

seus bens e rendimentos, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo.

Ressalta-se que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para tentativa de 

localização de bens em nome da parte executada, razão pela qual indefiro 

os novos pedidos de utilização do sistema judicial para a busca de bens 

passíveis de penhora, cujo interesse é, precipuamente, do titular do 

crédito.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indique bens 

penhoráveis, sob pena de extinção do feito, tendo em vista que o feito 

tramita desde o ano de 2007.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18871 Nr: 771-05.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rotal Hospital Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Santo Afonso 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anizeth de Souza Lima - 

OAB:40.369/GO, Tathiana Pitaluga Moreira de Castro - 

OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 VISTOS.

Registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença.

Tendo em vista tratar-se de pedido de cumprimento de sentença 

promovida contra a Fazenda Pública Municipal de Santo Afonso/MT, 

intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

Na hipótese de ser apresentada impugnação, abra-se vistas dos autos à 

exequente para manifestação no prazo de cinco dias.

Após, tornem-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40624 Nr: 531-11.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSdS, ESdS, TSF, TSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos detidamente, conclui-se que o exequente Thiago 

Soares da Silva, completou a maioridade civil em 14/10/2019 (fl. 13).

Assim, previamente qualquer análise e decisão, DETERMINO a intimação 

do exequente Thiago Soares da Silva, para que regularize sua situação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do CPC, 

sob pena de extinção do feito, e continuidade apenas em relação ao 

menor Erick Soares da Silva.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos 

ao MP.

Em tempo, intime-se a exequente Tatiana Soares Ferreira para, no prazo 

de cinco dias, manifestar pelo prosseguimento do feito com relação ao 

crédito exequendo do menor Erick Soares da Silva, promovendo o que lhe 

compete, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42909 Nr: 1048-79.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula dos Santos Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 VISTOS.

Havendo renitência do executado em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do exequente de realização de 

penhora online (fls.384/384v), de dinheiro, respeitada a ordem de 

gradação fixada no art. 835, I do CPC, DEFIRO o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes ao executado e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial.

Restando infrutífera a penhora realizada, INTIME-SE o exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.

Providências necessárias.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44385 Nr: 362-53.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Coelho Straliotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se com nova tentativa de citação da parte executada, nos termos 

da petição de fl. 20.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 07 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 1039-83.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lania Maria Alves de Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juceli de Fatima Pletsch Vilela 

- OAB:16.261, Késsila Rodrigues Lopes - OAB:19.952/O, Wilker 

Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, desde já indeferido o pedido de nomeação de perito contábil, 

porque o ônus da liquidação é das partes, cabendo à autora a obrigação 

de apresentar os cálculos que entender demonstrar o crédito que afirma 

possuir desde a inicial, não sendo encargo judicial aquilatar provas e 

quantificar direitos em favor desta ou daquela parte.Se a defasagem 

salarial depende de prova da sua ocorrência e certificação contábil de que 

houve a corrosão salarial no período de transformação de Cruzeiro para 

URV e que tal corrosão não tenha sido absorvida pelos diversos reajustes 

e recomposições salariais aplicados ao longo dos anos na estrutura do 

serviço público estadual, então é evidente que essa diligencia compete a 

quem interessa a demonstração da existência ou não do direito 

sustentado, não cabendo ao juízo produzir provas e realizar diligências 

que são incumbência dos litigantes.Desse modo, intime-se a exequente a 

apresentar, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, laudo contábil 

demonstrando a defasagem salarial quando da conversão de Cruzeiros 

Reais em URV, como aduzido anteriormente.Inerte ou omissa a exequente, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.Intimem-se.Às 

providências.Arenápolis/MT, 7 de janeiro de 2020.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44300 Nr: 293-21.2014.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Vistos.

 INTIME-SE o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41446 Nr: 1640-60.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Fernandes Beato Cardoso - Realengo 

Veiculos - Me, Vera Fernandes Beato Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte exequente noticiou o descumprimento do 

acordo entabulado às fls. 45/46, INTIME-SE a parte exequente para que no 

prazo de 5 (cinco) dias requeira o que entender de direto, dando regular 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41862 Nr: 2098-77.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira, Adenilson Borges 

Caldeira, Adilson Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu diligências judiciais 

a fim de localizar o endereço atualizado da parte contrária, contudo, 

consonante entendimento deste magistrado, respeitando as divergências, 

tenho que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio 

da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor das 

partes, salvo em casos extremos e excepcionais e tendo a parte 

interessada demonstrado o esgotamento de diligências próprias para obter 

tal acesso.

Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias 

apresentar o endereço atualizado da parte executada ou, no mesmo 

prazo, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 2231-22.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder da Costa Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
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OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41963

Vistos.

Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu diligências judiciais 

a fim de localizar o endereço atualizado da parte contrária, contudo, 

consonante entendimento deste magistrado, respeitando as divergências, 

tenho que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio 

da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor das 

partes, salvo em casos extremos e excepcionais e tendo a parte 

interessada demonstrado o esgotamento de diligências próprias para obter 

tal acesso.

Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias 

apresentar o endereço atualizado da parte requerida ou, no mesmo prazo, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18025 Nr: 1633-10.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimari Aparecida Capeleto Rodrigues, Roger 

Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 139.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 18625 Nr: 529-46.2009.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Benjamim 

Francisco do Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - OAB:6847/MT

 Vistos,

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos a este Juízo, a fim de que 

adotem as medidas que entenderem adequadas, no prazo legal.

 Após, se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de estilo.

 Diversamente, tornem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14815 Nr: 3226-45.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCLLM, MLM, SGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton G - OAB:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH e passaporte da parte devedora, 

bem como o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada 

(fls. 157/159), pois entendo que a referida medida se mostra 

desproporcional no caso em tela, vez que atinge diretamente a pessoa 

dos devedores e não seu patrimônio, não restando demonstrada qual 

seria sua eficácia para recebimento do crédito exequendo.

Considerando que apesar de devidamente intimada na pessoa de seus 

respectivos representantes, via DJE, à parte exequente se limitou a 

requerer a apreensão da CNH, passaporte e bloqueios de cartões de 

crédito da parte executada, sem indicar qualquer providência útil ao 

deslinde do feito, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto aos rumos da execução, 

indicando bens passíveis de penhora, nos termos da decisão de fl. 156, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3682 Nr: 362-44.2000.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usinas Itamarati S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Katica, Ione Gross Katika, Celso Silva 

Filho - Perito Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luci Helena Souza Silva 

Monteiro - OAB:5024/MT, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:8506-A, 

Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:8.505-A - MT, Ricardo da Silva 

Monteiro - OAB:3301/MT, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449, 

Suzan Michelly Coelho Fernandes - OAB:12.771/MT, Yara Fátima 

Gonçalves - OAB:9121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, Odair Aparecido Bisiquia - 

OAB:MT/11.564-A

 Vistos.

Defiro o pedido de substituição processual formulado às fls. 776/778. 

Proceda-se a regularização do polo ativo desta demanda, substituindo-se 

o nome da Usinas Itamarati S/A por Banco Sistema S/A.

Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, manifeste-se no 

processo, cumprindo a decisão de fl. 757 ou requeira o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.
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VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3172 Nr: 521-21.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Barrocal Emerick, Vanderley Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de VANDERLEY EMERICK E 

OUTROS, ambos já qualificados nos autos.

Instada a se manifestar, a parte exequente requereu a extinção do feito, 

tendo informado nos autos que a operação que originou o crédito foi 

liquidada por pagamento em 25.03.2019 (fl. 130).

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Verifica-se dos autos que o exequente requereu a extinção da presente 

ação em razão da quitação do crédito exequendo.

 Ante o exposto, nada mais resta, a não ser JULGAR EXTINTA por 

sentença a presente ação, na forma do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Precluso o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado dessa 

sentença e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 3633 Nr: 313-03.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Roela de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 85.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 116 Nr: 81-45.1987.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itaú de Investimento, Crédito e Financiamento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir da Silva Marques, Maria Socorro 

Marques, Antonio Carlos Damian Borges, Abegail de Lima Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Wanderley José Cardoso - OAB:6898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 VISTOS.

Diante da Exceção de Pré-Executividade encartada às fls. 293/295, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze dias, manifestar o 

que entender de direito.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 562 Nr: 287-44.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Prestes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 VISTOS.

 Nos termos do art. 876 §1º do novo Código de Processo Civil, se o credor 

requerer que lhe sejam adjudicados, para pagamento, os bens já 

reservados, o juiz deverá proceder com a intimação do executado sobre o 

pedido.

 Diante disso, intimem-se as partes pessoalmente, para que manifestem 

acerca do pedido de adjudicação formulado nos autos, no prazo de quinze 

dias.

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 576 Nr: 116-87.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdST, AdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH e passaporte da parte devedora, 

bem como o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada 

(fls. 408/410), pois entendo que a referida medida se mostra 

desproporcional no caso em tela, vez que atinge diretamente a pessoa 

dos devedores e não seu patrimônio, não restando demonstrada qual 

seria sua eficácia para recebimento do crédito exequendo.

Considerando que apesar de devidamente intimada na pessoa de seus 

respectivos representantes, via DJE, à parte exequente se limitou a 

requerer a apreensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de 

crédito da parte executada, sem indicar qualquer providência útil ao 

deslinde do feito, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto aos rumos da execução, 
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indicando bens passíveis de penhora, nos termos da decisão de fl. 407, 

sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 765 Nr: 102-69.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando Luiz de Miranda, Onaldo Custódio 

de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JORGE MARTINS - 

OAB:32.442, Iasnaia Pollyana Gusmão Sampaio - OAB:7601/MT

 Destarte, ainda que a execução esteja em trâmite há longos anos sem 

que o exequente tenha logrado êxito na satisfação do seu crédito, não 

tendo havido nesse período intimação pessoal para que o exequente 

desse andamento ao feito, não se pode aventar de prescrição 

intercorrente na hipótese em concreto.Por consequência, conheço da 

exceção de pré-executividade mas nego-lhe procedência, determinando a 

continuidade da execução, intimando-se o credor a se manifestar no 

prazo de cinco dias, bem como requerer o que lhe competir de direito, sob 

pena de ext inção do fei to.Cumpra-se,  integralmente.Às 

providências.Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1007 Nr: 97-13.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Pereira Ltda., Antonio Carlos 

Damian Borges, Franclin Vilson Damian Borges, Maria Conceição Pereira 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 V I S T O S,

 Considerando que a novel legislação processual preza pela pacificação 

social dos conflitos, possibilitando às partes a resolução dos litígios de 

forma amistosa e que melhor atenda seus interesses, considerando, 

ainda, o longo tempo de tramitação do presente feito com a demonstração 

inequívoca por parte da parte executada em saldar o débito com os 

valores que já se encontram bloqueados nos autos, vislumbrando a 

possibilidade de autocomposição entre as partes determino a designação 

de audiência de conciliação a ser realizada junto ao CEJUSC desta 

Comarca.

Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para designação e realização do ato.

Empós, com ou sem acordo concluso para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42149 Nr: 76-12.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdAMD, WAMD, LMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO fazendo-se nele 

constar que o pagamento da pensão alimentícia implicará na imediata 

suspensão do cumprimento da ordem, a teor da norma cogente emanada 

do artigo 528, § 6º do Novo Código de Processo Civil.Nos termos do § 4o 

do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, a prisão civil será 

cumprida em regime fechado, devendo o executado ficar separado dos 

presos comuns.Ressalte-se que o cumprimento da pena não eximirá o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (artigo 

528, § 5º do Novo Código de Processo Civil).Expeça-se ofício a POLINTER 

e à delegacia de capturas quanto ao mandado de prisão existente em 

desfavor do executado NELSON DE MORAIS DELGADO.Providencie a 

inclusão do mandado em aberto no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão.INTIME-SE o exequente Wellington Almeida Morais Delgado para, no 

prazo de cinco dias, manifeste se possui interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de exclusão do processo, tendo em vista que já completou 

a maioridade civil.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.VICTOR 

LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22065 Nr: 578-19.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda, Gilcimar 

Faustino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647/MS, José Henrique da 

Silva Vigo - OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos, para INTIMAR os advogados 

constituidos da Parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem, ante o teor da certidão negativa do oficial de justiça, bem 

como para requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44467 Nr: 444-84.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HUR-CARLOS 

SANTOS FRANÇA, para devolução dos autos nº 444-84.2014.811.0026, 

Protocolo 44467, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40101 Nr: 1320-44.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17067 Nr: 678-76.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Souza Pedro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 1.243.345

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10668 Nr: 776-66.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Souza de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT, Walquíria Rodrigues Barreto - 

OAB:9.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:, Roberta Sales Tertuliano - OAB:SIAPE 1873410

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69258 Nr: 2115-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Amaral Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Souza 

Annunziato - OAB:18355-MT, Lucivalda Rodrigues Silva - 

OAB:16536-MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Raphaela Meireles Maiolino Arruda - OAB:17.501-MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, por meio de 

seus Advogados, para que menifestem em 05 (cinco) dias acerca do 

interesse na produção de provas, especificando objetivamente o pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82491 Nr: 3830-49.2019.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSD, ESDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Camila Picolli - 

OAB:19716

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução de alimentos intentada por Elma Santos de 

Souza Delgado em face de Wendes de Oliveira Delgado, em benefício do 

menor Anthony de Souza Delgado.

Os autos foram remetidos a este juízo em razão da mudança de domicílio 

do menor, razão pela qual acolho o declínio de competência e recebo o 

processo no estado que se encontra.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para, no prazo de 

dez dias, manifestar o que entender de direito.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82488 Nr: 3827-94.2019.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSD, ESDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Camila Picolli - 

OAB:19716

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução de alimentos intentada por Elma Santos de 

Souza Delgado em face de Wendes de Oliveira Delgado, em benefício do 

menor Anthony de Souza Delgado.

Os autos foram remetidos a este juízo em razão da mudança de domicílio 

do menor, razão pela qual acolho o declínio de competência e recebo o 

processo no estado que se encontra.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para, no prazo de 

dez dias, manifestar o que entender de direito.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82621 Nr: 3896-29.2019.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de divórcio c/c com guarda e alimentos intentada por 

Erika Teixeira Thomé Guedes em face de Josivaldo Guedes da Silva.

Os autos foram remetidos a este juízo em razão da mudança de domicílio 

da menor, razão pela qual acolho o declínio de competência e recebo o 

processo no estado que se encontra.

Considerando a suspensão dos serviços da Defensoria Pública nesta 

Comarca, determino a intimação da requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comparecer previamente na Diretoria do Foro desta Comarca 

de Arenápolis/MT, munida de documentação comprobatória da sua 

hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de nomeação de 

Advogado (a) dativo em seu favor ou, no mesmo prazo, requeira o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 1602-77.2014.811.0026

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do 

Código de Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EULÁLIA FERNANDA DUARTE, 

ante a prescrição da pretensão socioeducativa.Deixo de determinar a 

intimação pessoal da infratora, nos termos previstos na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina 

em seu art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do réu nos 

casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato].Diante do trabalho realizado nos autos, arbitro honorários 

advocatícios em favor do Dr. Elias Bernardo de Souza, na razão de 8 URH. 

Expeça-se a respectiva certidão para cobrança.Cientifique-se o Ministério 

Público e a defesa técnica.Certificado o trânsito em julgado, oficie- à 

Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se baixa.Publicada com a inserção no 

Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44388 Nr: 366-90.2014.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Muniz Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Considerando a concordância da exequente com o cálculo apresentado 

pela autarquia executada, HOMOLOGO o cálculo e DETERMINO a 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do 

teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.

II - Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

III - Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

IV - Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

V - Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18466 Nr: 374-43.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albiran Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Naura Nédia Leite de Oliveira - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42720 Nr: 832-21.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFFERSON CARLOS DA SILVA, Cpf: 

03047987114, Rg: 20196377, Filiação: Elizana Maria da Silva, data de 
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nascimento: 10/09/1986, brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 65- 9977-1784. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.I - OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a este Juízo se o(a) denunciado(a) está 

enclausurado(a) em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado 

de Mato Grosso.II – Em sendo a resposta negativa, desde já, DETERMINO a 

citação por edital do(a) acusado(a), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) 

dias no átrio do fórum, com a finalidade de responder à acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 8 (oito), 

arrolar testemunhas [Art. 401 do Código de Processo Penal].Decorrido os 

prazos, em obediência ao artigo 366 do Código de Processo Penal- “Art. 

366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir 

advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do art. 312.”- e considerando que o legislador 

pátrio ao editar a norma em apreço, teve o intuito de resguardar o direito 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, em observância ao 

princípio de que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido (nemo inauditus 

damnari potest), desde já, DECLARO SUSPENSO, o processo e o prazo 

prescricional, a partir da juntada negativa, observado o teor da Súmula 

415 do Superior Tribunal de Justiça [O período de suspensão do prazo 

prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada].III - CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Arenápolis, 25 de novembro de 2019

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80302 Nr: 2705-46.2019.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Feliciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRONE SELIN DE MORAES - 

OAB:25.992

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

penal, para CONDENAR o réu JOSÉ FELICIANO DA SILVA, vulgo 

“LAGOA”, como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 

29 da Lei nº 9.605/98.IV – DOSIMETRIA. Assim, em observância ao artigo 

68 do Código Penal, passo a fixação da pena. (...) .ENCAMINHEM-SE as 

drogas apreendidas para destruição, nos termos do artigo 72, da Lei nº 

11.343/06.V - Com o trânsito em julgado das condenações:a)EXPEÇA-SE a 

guia de execução criminal definitiva;b)DECRETO o perdimento do 

numerário apreendido com o denunciado em favor da União, nos termos 

do art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006, porquanto restou evidenciada a sua 

origem e ligação com o tráfico de drogas;c)DECRETO o perdimento de 

duas gaiolas e de um pino utilizado para armazenamento de entorpecentes 

e determino suas destruições;d)LANCE(M)-SE o nome do(s) réu(s) no rol 

dos culpados;e)COMUNIQUEM-SE os Institutos de Identificação Nacional e 

Estadual;f)COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato de 

Grosso.SERVE A PRESENTE SENTENÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DE JOSÉ FELICIANO DA SILVA, vulgo “LAGOA”, brasileiro, 

convivente, nascido em 15 de abril de 1987, natural de Murici/AL, filho de 

Maria José da Silva, portador da CIRG n. 26529971 SJ/MT, inscrito no CPF 

sob o n. 077.578.844-97, domiciliado na Rua Frade Eustáquio, s/n°, Bairro 

Bela Vista, Arenápolis/MT, atualmente recolhido na cadeia pública local, SE 

POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO.Cumpridas todas 

essas providências, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Intime-se e Cumpra-se, com urgência.Victor Lima Pinto CoelhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44701 Nr: 646-61.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Ferreira de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelo E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região.

 2. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

3. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE os 

autos com as cautelas e baixas necessárias, sem prejuízo do seu 

desarquivamento a pedido da parte (art. 523, CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44845 Nr: 772-14.2014.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Aparecida Reche Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44872 Nr: 794-72.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olíria Santiago Sembay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241/MT, Marcelo 

Ventura da Silva Magalhães - OAB:21412/O, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 3. Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inadmissível a transação, 

desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 

(NOVE) DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14H30MIN.4. Cumpra a Secretaria, 

com urgência, as seguintes providências:a)Intime-se a parte requerente, 

por meio do patrono, sobre o teor da presente decisão, bem como da 

audiência designada, para qual deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação, sob pena de desistência, e o advogado 

subscritor da inicial, para o comparecimento e depoimentos na audiência 

supracitada. b)Cite-se eletronicamente o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004) para, 

querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a 

contar de sua intimação pessoal (CPC, arts. 183, 230), sob pena de revelia 

(CPC, art. 344), bem como para comparecer na audiência.c)Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono da requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito.d)Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44985 Nr: 894-27.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o senhor Oficial de Justiça Amauri Conceição Dorileo 

filho informou que o Bairro Jardim das Palmeiras, indicado na petição 

inicial, não existe nesta cidade de Arenápolis/MT, INTIME-SE a autora, por 

meio de seu patrono, para que junte aos autos, NO PRAZO 

IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS, junte aos autos comprovante de 

endereço do requerente.

Decorrido o prazo in albis, TORNEM os autos conclusos.

Cumpra-se.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17064 Nr: 668-32.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Oliveira de Jesus Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 Tendo em vista o risco de que na atualização do órgão pagador os 

valores da Requisição de Pequeno Valor-RPV ultrapassar o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. INTIMO a parte autora por meio dos seus 

patronos legalmente constituídos para manifestar, se tem interesse ou 

não, em renunciar eventuais valores excedentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19558 Nr: 1451-87.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzita Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Intima-se a parte autora para querendo manifestar quanto a impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 136/143, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5739 Nr: 609-88.2001.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio José Meister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - 

OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abigail Holmes Meister - 

OAB:6809-B/MT, Carlos Alberto de Alencar - OAB:4187/MT

 Vistos.

Nas lições doutrinárias de Humberto Theodoro Júnior, “a posse, detenção 

ou guarda de terceiros não impede que os bens do executado sejam 

alcançados pela penhora, já que a penhora deverá recair sobre o direito 

do executado sobre o bem, e não sobre este imediatamente” (Curso de 

Direito Processual Civil. V. III, 47. Ed. Ver. Atual. E ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 477), razão pela qual, nos termos do art. 845, §1º do 

novo CPC, defiro o pedido de fl. 113.

 Determino que a Secretaria realize, por termo nos autos, a penhora dos 

imóveis indicados às fls. 78/81, expedindo-se o necessário.

Após, intime-se a parte executada e sua esposa para, caso queira, opor 

embargos no prazo legal, devendo, ainda, em observância aos Princípios 

da Cooperação Judicial, da Celeridade e da Efetividade Processual, 

informar eventuais ônus que recaiam sobre os imóveis penhorados, bem 

como indicar a exata localização dos imóveis, viabilizando a avaliação 

individualizada das benfeitorias encontradas.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1412 Nr: 73-19.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N F dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristina Costa de Almeida 

- OAB:, CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - OAB:4263-MT, João 

Virgilio do Nascimento Sobrinho - OAB:3.112, Rogério Luiz Gallo - 

OAB:6677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldo Santore - OAB:8452-B - 

SC

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que este juízo se utilizou de ferramenta 

de pesquisa de bens em nome da parte executada (BACENJUD, Expedição 

de Ofício à Delegacia da Receita Federal), tendo aportado aos autos, à fl. 

215, novo pedido de diligência judicial.
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É evidente que as ferramentas existentes a disposição do Juízo são 

medidas de grande valia, mas que deve ser manejada com 

temperamentos, uma vez que se adentra a intimidade de dados cuja 

finalidade é fiscal e não processual, de forma que, respeitando 

entendimentos diversos, entendo que não cabe ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes e/ou dos 

seus bens e rendimentos, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo.

Ressalta-se que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para tentativa de 

localização de bens em nome da parte executada, razão pela qual indefiro 

os novos pedidos de utilização do sistema judicial para a busca de bens 

passíveis de penhora, cujo interesse é, precipuamente, do titular do 

crédito.

 Assim, tendo em vista que o presente feito tramita desde 1997 sem que a 

parte exequente tenha logrado êxito na satisfação do seu crédito, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, indique bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1415 Nr: 292-32.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.D. de Oliveira Comércio-ME, Aguinaldo Dutra 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determinada a intimação da parte executada para apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto nos autos, a diligência 

restou infrutífera, não tendo sido encontrada a parte executada no 

endereço fornecido nos autos, o que impossibilitou sua intimação pessoal 

para dar andamento regular ao processo.

Ressalta-se que é dever da parte manter o endereço atualizado, que 

possibilite sua intimação, sendo certo que o descumprimento de tal ônus 

processual acarreta à parte negligente a sanção da presunção de 

validade da intimação efetuada no endereço onde ocorreu a citação, nos 

termos do art. 274, parágrafo único do NCPC, razão pela qual reputo válida 

a intimação de fl. 139.

Assim, REMETAM-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto, com nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2522 Nr: 413-26.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Teixeira Galvão, João Galvão Rocha, 

Elita Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13.640-A, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 362. INTIME-SE a União para, no prazo de dez dias, 

manifeste sobre o pedido da parte executada, formulado às fls. 356/357.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 13857 Nr: 2274-66.2006.811.0026

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anísio José Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wieczorek e Duarte - Auto Posto Três, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio 

Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 VISTOS.

Defiro o pedido formulado à fl. 94.

 Proceda-se com o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41144 Nr: 1247-38.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica Thor Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a manifestação de fls. 41/43, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que entender de direito.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42950 Nr: 1098-08.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovino de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Soares Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dias - OAB:22566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista a desativação parcial da Defensoria Pública Estadual, 

NOMEIO o Dr. Luiz Carlos Dias, inscrito na OAB/MT n° 22566, para 

patrocinar os interesses da parte exequente.

 INTIME-SE o causídico para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo juntar aos autos o valor atualizado da dívida, bem como requerer 

o que entender de direito.
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 Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44813 Nr: 746-16.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qual. 

Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. DE DEUS - ME , MARCIO LIMA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante ao teor da certidão de fl. 25-v, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de dez dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45231 Nr: 1063-14.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eclair Cansi, Amélia Cansi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - 

CEMAT, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Garcia da Cruz - 

OAB:4502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Benes Senhora 

Hirchfeld - OAB:171.674/SP, Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B/MT, JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - 

OAB:41775, Victor Augusto Benes Senhora - OAB:195.140/SP, 

Viviane Cristina dos Reis Batista - OAB:189.927/SP

 V I S T O S, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial pela 

denunciada, formulado à fl. 556, razão pela qual nomeio o perito Dr. Arlan 

de Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, 

número 427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade 

de Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para realização de perícia 

médica, independentemente de termo de compromisso, devendo 

responder os quesitos a serem formulados pelas partes.Intimem-se as 

partes para indicar assistente e formular quesitos, em 15 dias (CPC, art. 

465, § 1º).Apresentados os quesitos, intime-se o Perito Judicial para, no 

prazo de dez dias, informar se aceita o encargo, bem como apresentar 

proposta de honorários, intimando-se a requerente Fairfax Brasil Seguros 

Corporativos S.A para depositá-los (art. 95, CPC), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que o feito possa prosseguir.Aportando aos autos o 

comprovante de pagamento dos honorários devido, determino a expedição 

de alvará em favor do expert, na razão de 50% dos honorários periciais, 

devendo intimá-lo para dar início aos trabalhos, devendo informar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, data, horário e local para realização da perícia, 

intimando-se as partes, independentemente de novas conclusões (art. 474 

CPC). Fixo prazo de trinta dias para a conclusão da perícia.Apresentado o 

resultado da perícia, expeça-se o alvará para levantamento dos 

honorários depositados em favor do perito, devendo os assistentes 

técnicos oferecerem seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, depois de intimadas às partes da apresentação do laudo (CPC, art. 

477).Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, especificar 

detalhadamente a necessidade e pertinência da prova pericial na rede 

particular, requerida à fl. 598, sob pena de seu indeferimento. Em atenção 

ao art. 477 do novo CPC, aguarde-se, oportunamente, a designação de 

audiência de instrução e julgamento do feito.Cumpra-se.Arenápolis/MT, 14 

de janeiro de 2020.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 1205-18.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Di Domenico & Di Domenico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido formulado à fl. 37-v.

 Proceda-se com a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do § 2º, art. 

40, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo da prescrição intercorrente sem manifestação, 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 158-09.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giordana Quadros Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.009 e seguintes do 

novo CPC.

Após, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos imediatamente ao 

E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44358 Nr: 344-32.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Marcos Dagostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Junior Queiroz Luz - 

OAB:GO-23787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Vistos.

DETERMINO as alterações processuais necessárias, a fim de que passe a 
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constar que o feito se trata de cumprimento de sentença, devendo 

proceder com as alterações necessárias quanto ao polo da demanda.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pela parte exequente, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

Se decorrido o prazo acima citado sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).

Sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 7404 Nr: 2-07.2003.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jan Veículos na pessoa de Nerivaldo Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando Luiz de Miranda, Adenir Marques 

de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 Vistos.

Considerando que apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

respectivo representante, via DJE, a parte autora deixou decorrer o prazo 

sem qualquer manifestação, INTIME-SE, pessoalmente, a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto aos rumos do 

presente feito, dando regular andamento, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 15239 Nr: 334-32.2007.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner da Cruz Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido formulado à fl. 94.

 Proceda-se com o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40904 Nr: 917-41.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. Ferreira Construãies- Me, Djalma Cardoso 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que o Polo ativo pediu diligências judiciais 

a fim de localizar o endereço atualizado da parte contrária, contudo, 

consonante entendimento deste magistrado, respeitando as divergências, 

tenho que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio 

da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo, diligenciar em favor das 

partes, salvo em casos extremos e excepcionais e tendo a parte 

interessada demonstrado o esgotamento de diligências próprias para obter 

tal acesso.

Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias 

apresentar o endereço atualizado da parte executada ou, no mesmo 

prazo, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40906 Nr: 919-11.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Job Oliveira Sampaio, Job Oliveira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que este juízo se utilizou de ferramenta 

de pesquisa de bens em nome da parte executada (BACENJUD e 

RENAJUD), tendo aportado aos autos, à fl. 46, novo pedido de diligência 

judicial.

É evidente que as ferramentas existentes a disposição do Juízo são 

medidas de grande valia, mas que deve ser manejada com 

temperamentos, uma vez que se adentra a intimidade de dados cuja 

finalidade é fiscal e não processual, de forma que, respeitando 

entendimentos diversos, entendo que não cabe ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes e/ou dos 

seus bens e rendimentos, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo, conforme decisão anteriormente 

exarada (fl. 43).

Ressalta-se que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, à disposição do credor para tentativa de 

localização de bens em nome da parte executada, razão pela qual indefiro 

os novos pedidos de utilização do sistema judicial para a busca de bens 

passíveis de penhora, cujo interesse é, precipuamente, do titular do 

crédito.

 Assim, tendo em vista que o presente feito tramita desde 2012 sem que a 

parte exequente tenha logrado êxito na satisfação do seu crédito, 

intime-se a Fazenda Pública Estadual para, no prazo de dez dias, indique 

bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 4969 Nr: 695-93.2000.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneficiadora J. R. Ltda., José Aparecido de 

Lima, Antonio José da Silva, Flávia Cristiane Bortotto Lima, Jorge José de 

Lima, Flavina Baia Batista Lima, Débora Lenice Prestes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Ariel Bizarello dos 

Santos - OAB:7.557/MT, Geovani Luiz Munari Lothammer - 

OAB:14554/MT, Paula Patrícia Pasqualli - OAB:10.633/MT

 VISTOS.

De início, diante da certidão de trânsito em julgado e do requerimento do 

autor, nos termos do artigo 702, §8º do CPC, DETERMINO as alterações 

necessárias para alteração processual, a fim de que passe a constar que 

o feito se trata de cumprimento de sentença.

INTIME-SE a parte executada, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EFETUE o pagamento do valor informado pela parte 

exequente, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto nos 

artigos 523, §1º e 513 §4º do NCPC.

Se decorrido o prazo acima citado sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Arenápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41135 Nr: 1232-69.2012.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGVTdS, CVdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 82/83.

Proceda-se com a intimação editalícia da parte requerida, quanto ao inteiro 

teor da sentença de fls. 71/72, nos termos do artigo 275 §2º do Novo 

Código de Processo Civil.

Após, cumpridas todas as formalidades, se nada mais for requerido, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44352 Nr: 338-25.2014.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzeran Ferreira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Intima-se o patrono da parte requerida, para que compareça na secretária 

da vara única para retirada da certidão de honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60801 Nr: 2793-55.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdS, VNdS, GNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a suspensão dos serviços da Defensoria Pública nesta 

Comarca, NOMEIO o Dr Lucas Vitorassi, inscrito na OAB/MT n° 27391, 

advogado militante nesta Comarca, que deverá ser intimado da aludida 

nomeação, para atuar nos interesses da parte exequente.

Determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do adimplemento do débito alimentar ou, no mesmo 

prazo, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41201 Nr: 1332-24.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - EXPEÇA-SE do alvará de liberação, nos termos em que foi requerido.

II - Após, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

III - Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

Intime-se e se cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44603 Nr: 561-75.2014.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Ferreira dos Santos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Vistos,

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos a este Juízo, a fim de que 

adotem as medidas que entenderem adequadas, no prazo legal.

 Após, se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44226 Nr: 227-41.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Maria Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415/O

 Vistos,

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos a este Juízo, a fim de que 

adotem as medidas que entenderem adequadas, no prazo legal.

 Após, se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44257 Nr: 258-61.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Regina Rigo Piovezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos a este Juízo, a fim de que 

adotem as medidas que entenderem adequadas, no prazo legal.

 Após, se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Arenápolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45583 Nr: 1327-31.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMGrpPGdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, via edital, sobre as penhoras de fls. 21/23.

Em seguida, decorrido o prazo do edital, EXPEÇA-SE o competente alvará 

judicial em favor da parte exequente, segundo os dados indicados à fl. 41.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Desde já, INDEFIRO nova 

tentativa de penhora via BACENJUD, eis que tal diligência já fora realizada 

e restou parcialmente frutífera, além de não haver indicativos concretos 

de que a situação patrimonial da parte executada tenha se alterado desde 

então.

Cumpra-se.

 Às providências.

Arenápolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45681 Nr: 1394-93.2014.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Augusti Del Fuzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Considerando a concordância da exequente com o cálculo apresentado 

pela autarquia executada, HOMOLOGO o cálculo e DETERMINO a 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do 

teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.

II - Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

III - Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

IV - Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

V - Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14747 Nr: 3154-58.2006.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Wanderlei Escher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilceu Cadore, VALTO CRUZ DE SOUZA, 
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EDSON SANCHES, PATRÍCIA MARTINS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Pierre de Lima - 

OAB:44763/RS, Vander José da Silva Ribeiro - OAB:6160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODUWALDO DE SOUZA 

CALIXTO - OAB:11.849/PR

 Portanto, não restando configurada contradição, omissão ou obscuridade 

na decisão atacada, improcedentes são os embargos declaratórios. Diante 

do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a 

sentença atacada em todos os seus termos.Diante do exposto, conheço 

do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em 

todos os seus termos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.Às 

providências.Arenápolis/MT, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22576 Nr: 1094-39.2011.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Venâncio, Luiz Galdino de Lima, João 

Alves Gomes, Cicero Henrique dos Santos, Adonias Silvestre Gonçalves 

da Silva, Jair Jesus de Oliveira, Ivani Moreira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Max Antonio Ferreira - OAB:8060-B/MT

 Vistos.

Considerando que o advogado peticionou verbalmente requerendo vistas 

dos autos, devolvo à secretaria e concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5957 Nr: 112-40.2002.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Ativos S.A Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Mariano Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:22524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MATIAS DE 

OLIVEIRO - OAB:2226/MT

 Vistos

Verifica-se dos autos que desde 23.09.2016 a Ativos S.A Securitizadora 

de Créditos Financeiros vem peticionando nos autos como credora sob o 

argumento de que teria recebido em cessão os direitos creditórios 

estampados no título que fundamenta a presente execução.

 Ocorre que da análise detida do feito, verifica-se que não há qualquer 

documento acostado que comprove efetivamente a ocorrência da aludida 

cessão creditícia.

 Diante disso, determino à suposta cessionária que no prazo improrrogável 

de cinco dias, traga aos autos a comprovação da cessão de crédito 

alegada.

Com o decurso do prazo, caso não haja a comprovação da cessão de 

crédito em favor da Ativos S.A, determino desde já a intimação pessoal da 

parte exequente (Banco do Brasil) para, no prazo de cinco dias, manifeste 

o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Diversamente, com a juntada do documento comprobatório da cessão de 

crédito em comento, tornem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Arenápolis, 17 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43387 Nr: 1579-68.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Meira Sagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inadmissível a transação, 

desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 02 

(DOIS) DE MARÇO DE 2020, ÀS 17H00MIN.4. Cumpra a Secretaria, com 

urgência, as seguintes providências:a)Intime-se a parte requerente, por 

meio do patrono, sobre o teor da presente decisão, bem como da 

audiência designada, para qual deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação, sob pena de desistência, e o advogado 

subscritor da inicial, para o comparecimento e depoimentos na audiência 

supracitada. b)Cite-se eletronicamente o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004) para, 

querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a 

contar de sua intimação pessoal (CPC, arts. 183, 230), sob pena de revelia 

(CPC, art. 344), bem como para comparecer na audiência.c)Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono da requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito.d)Após, conclusos.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 1673-16.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Moreira Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - Imóveis e Colonização Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:7.348/MT, Marcelo Pereira De Lucena - OAB:16528

 Vistos.

Considerando que o advogado peticionou verbalmente requerendo vistas 

dos autos, devolvo à secretaria e concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43520 Nr: 1731-19.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Silvestre Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - Imóveis e Colonização Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de Souza 

- OAB:6249/MT, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:7.348/MT, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528, Maria Rita S. Carvalho - 

OAB:12895

 Vistos.

Considerando que o advogado peticionou verbalmente requerendo vistas 

dos autos, devolvo à secretaria e concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43534 Nr: 1749-40.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lopes da Silva Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - Imóveis e Colonização Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:7.348/MT

 Vistos.

Considerando que o advogado peticionou verbalmente requerendo vistas 

dos autos, devolvo à secretaria e concedo carga pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 17 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001116-02.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001116-02.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA RÉU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS VISTOS. Cuida-se de ação de 

restituição em dobro c/c reparação por danos morais proposta por Roselio 

Mendes de Oliveira em desfavor de Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e 

Investimento, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo, 

liminarmente, a suspensão de descontos realizados em seu benefício 

previdenciário. Aduz, em síntese, que em outubro de 2018 foi abordado 

por agentes financeiros da requerida, ocasião em que lhe foi ofertado 

empréstimos consignados com descontos em seu benefício 

previdenciário, oportunidade em que realizou uma simulação do 

empréstimo oferecido. Segue narrando que é deficiente visual e 

analfabeto, tendo a instituição requerida se valido de sua vulnerabilidade e 

realizado empréstimos consignados em seu benefício previdenciário sem o 

seu consentimento, apenas sendo informado dos descontos mensais que 

ocorreriam em seu benefício após colocar sua digital em documento que, 

segundo funcionário da requerida, era apenas uma simulação. Enfatiza 

que não aceitou o contrato de empréstimo, apenas se interessou em saber 

da proposta, não dispondo de nenhuma informação acerca do referido 

contrato de empréstimo objurgado, vez que não realizou tal pactuação. Por 

tais motivos, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja 

determinado a cessação dos descontos ocorrido em seu benefício 

previdenciário. Por fim, requer a procedência da demanda declarando a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, com a condenação da 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais, restituição 

em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem 

como a condenação da requerida em honorários advocatícios 

sucumbenciais. Com a inicial vieram os documentos que reputou 

pertinentes. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os presentes autos, 

verifica-se que o requerente pretende obter, liminarmente, a suspensão 

dos descontos ocorrido em sua conta, concernente a um empréstimo 

consignado com a instituição financeira requerida, sob alegação de que 

não pactuou com a ré. Pois bem. In casu, os requisitos para a concessão 

do pedido formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado 

pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). Assim, analisando os elementos colacionados à 

exordial, tenho que tais requisitos legais se encontram preenchidos, senão 

vejamos. Com efeito, está presente o fumus boni iuris, uma vez que, pelo 

que se depreende dos autos, verifica-se pelo detalhamento dos extratos 

da conta do autor, onde ocorre o recebimento do benefício previdenciário, 

que está sendo efetuado diversos descontos mensais no valor de R$ 

48,87 pela instituição financeira CREFISA, que chegam a totalizar o valor 

de R$ 390,00 em um único mês. Por sua vez, o periculum in mora é visível, 

eis que há previsibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao 

direito da parte, que merece providência imediata. In casu, resta patente 

que, está ocorrendo descontos relativos a um empréstimo que, a princípio, 

é nulo de pleno direito. Ademais, esses descontos podem acarretar 

consequências devastadoras e irreparáveis, com a cobrança indevida de 

encargos. Outrossim, as alegações trazidas pelo requerente mostram-se 

plausíveis, ao menos num juízo de cognição sumária. A par disso, finda a 

instrução processual e restando corroboradas as alegações da parte 

autora, incontestáveis são os prejuízos suportados pela mesma. De outro 

lado, o provimento antecipado é perfeitamente reversível, pois, o que se 

garantiria seria, exclusivamente, a suspensão do desconto vinculado ao 

recebimento do seu benefício previdenciário, de modo que se afasta, 

prima facie, a possibilidade de ocorrência de dano de caráter irreversível 

que prejudique a demandada. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos carreados à exordial, conclui-se 

que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar. 

Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em conta que a medida 

pleiteada não se reveste do caráter de irreversibilidade, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a parte requerida que 

PROCEDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão dos 

descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário 

do requerente, em relação ao suposto empréstimo consignado sob 

contrato n. 030045, até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

imposição de multa diária em caso de descumprimento. DEFIRO o pedido 

de inversão do ônus da prova, eis que patente a hipossuficiência da parte 

autora, eis que a relação jurídica em questão é de consumo, estando sob 

a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, na 
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forma do artigo 6º do CDC. ENCAMINHEM-SE os autos ao CEJUSC para 

DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de acordo com sua pauta, 

conforme dispõe o artigo 695 do CPC, devendo a ré ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Anoto que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da ré à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC. 

CITE-SE a parte demandada e INTIMEM-SE as partes em litígio para 

comparecerem à solenidade. Na oportunidade, caso não obtida a 

conciliação, por força do art. 335 do CPC, poderá a ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se a ré não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. DETERMINO ainda que, na solenidade a ser 

designada, a requerida deverá juntar nos autos o contrato original do 

empréstimo consignado de n. 030045, bem como o extrato dos valores 

descontados. Em seguida, caso na contestação sejam arguidas 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-SE a 

parte autora para réplica. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-86.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE DA SILVA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000859-74.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000856-22.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE OLIVEIRA OAB - 007.424.201-67 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Termo de Audiência em PDF.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001149-89.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RODRIGUES DE SOUZA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1001149-89.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: ANGELA RODRIGUES DE SOUZA FRANCA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por ANGELA RODRIGUES DE SOUZA FRANCAcontra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, tanto em 

tutela antecipada como no mérito, o benefício de auxilio doença ou 

aposentadoria por invalidez. Aduz, em síntese, que devido as 

enfermidades, está incapaz de desenvolver as atividades laborativas 

habitualmente desenvolvidas, assim como que já lhe fora concedido 

benefício, mas o benefício foi cessado indevidamente. É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido. 2. De entrada, DEFIRO o benefício 

processual da assistência judiciária gratuita ao requerente, considerada a 

documentação que instrui a inicial. A tutela de urgência (cautelar ou 

antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, e 

tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O 

benefício de auxílio-doença encontra previsão no artigo 59 da Lei nº 

8.213/91, senão vejamos: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. (sem destaque no original). In casu, a despeito das considerações 

lançadas na peça de ingresso, não pude divisar a presença concomitante 

dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do reclamo 

antecipatório, máxime se se considerar que os documentos apresentados 

pela parte autora não representam, a meu sentir, a prova inequívoca, 

sendo, na verdade, elemento de convicção, ao qual deverão ser somados 

outros para fins de deferimento da aposentadoria pleiteada. Evidencia-se, 

pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, como, por igual, 

a abertura da fase probatória, justamente para se constatar ou não a 

veracidade das alegações vertidas pela demandante e, ao final, editar um 

provimento jurisdicional definitivo. Ademais, o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil não admite a concessão de tutela antecipada 

“(…) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o 

que, na espécie, acaso concedido o reclamo antecipatório, redundará na 

proibição em questão. 3. Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os 

requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inadmissível 

a transação. NOMEIO como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com 

endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, 

CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes. Desde já, DESIGNO o 

DIA 08 (OITO) DE FEVEREIRO DE 2020, às 15H30MIN, para realização da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 177 de 1782



perícia médica, a ser concretizada no prédio do Fórum desta Comarca, 

devendo o autor da ação comparecer no horário agendado, portando seus 

documentos pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados. 

Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em decorrência 

da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais em R$ 600,00 

(seiscentos reais), que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la, 

após o término do prazo concedido para as partes se manifestarem 

acerca do laudo. Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 4. Cumpra a Secretaria, com urgência, as 

seguintes providências: a) CITE-SE o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. 

Na oportunidade, INTIME-SE, ainda, quanto a perícia designada, de modo 

que apresente os quesitos a serem respondidos no laudo médico pericial; 

b) INTIME-SE, ainda, a autora, por meio de seu patrono, para 

comparecimento na perícia na data e horário agendado, portando seus 

documentos pessoais e eventuais exames e laudos médicos atualizados; 

c) INTIME-SE o perito nomeado, remetendo-se cópia dos autos após a 

juntada dos quesitos pelo INSS; VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000278-59.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FELISPERTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000278-59.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: MILTON FELISPERTO DE LIMA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. MANTENHO a decisão que 

indeferiu o pedido liminar, pelos mesmos fundamentos. 2. NOMEIO como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de 

Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 

427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes. DESIGNO o DIA 08 (OITO) DE FEVEREIRO DE 

2020, às 16H00MIN, para realização da perícia médica, a ser concretizada 

no prédio do Fórum desta Comarca, devendo o autor da ação comparecer 

no horário agendado, portando seus documentos pessoais e eventuais 

exames e laudos médicos atualizados. Consoante Resolução do Conselho 

da Justiça Federal e em decorrência da complexidade da perícia, FIXO os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao 

perito que efetivamente realizá-la, após o término do prazo concedido para 

as partes se manifestarem acerca do laudo. O respectivo laudo deverá 

ser apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). Faculto 

às partes, dentro do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes 

técnicos. 3. Como quesitos do Juízo, o expert deverá responder: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 4. Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes 

providências: (a) REMETAM-SE cópia dos autos ao perito nomeado, via 

e-mail. (b) INTIME-SE a parte requerente, por meio do advogado subscritor 

da exordial, da perícia agendada, devendo o autor da ação comparecer no 

horário agendado, portando seus documentos pessoais e eventuais 

exames e laudos médicos atualizados. (c) INTIME-SE o Instituto Requerido, 

na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 

10.910/2004), quanto ao agendamento da perícia médica; (d) Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, INTIMEM-SE para que o 

façam, no prazo de 10 (dez) dias. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001161-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001161-06.2019.8.11.0026. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: CLAUDINEI FERNANDES DA 

SILVA Vistos. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. Para a concessão da liminar com fundamento no art. 3º do 

Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a inadimplência pela parte requerida, tendo a parte requerente cumprido os 

requisitos legais para o deferimento da medida liminar. Ademais, há receio 

de que a parte requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado 

do bem ou ainda o seu desaparecimento, razão pela qual a liminar 

pleiteada objetiva resguardar a aplicação de seu pretenso direito. Isto 

posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação. Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso 
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do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a 

parte devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada 

ainda que o devedor tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC. Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001129-98.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001129-98.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

ROZELIO MENDES DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. A 

parte autora ajuizou a presente ação de restituição em dobro c/c 

indenizatório por danos morais, com pedido liminar objetivando a 

suspensão dos descontos em conta corrente de empréstimo pessoal 

realizado junto ao requerido. Alegou, em síntese, que é correntista do 

banco requerido, onde recebe seu benefício previdenciário. Historiou que 

é deficiente visual, não alfabetizado, que em decorrência de diversos 

descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo 

consignado junto à instituição financeira CREFISA, cujos valores se 

pretende discutir em ação autônoma, se viu em dificuldades financeiras, 

razão pela qual, em abril do corrente ano, se dirigiu até sua agencia 

bancária objetivando maiores esclarecimentos sobres os descontos 

realizados referentes às transações junto a instituição supramencionada. 

Relata que, na ocasião em que pretendia obter informações sobre os 

valores recebidos a título de seu benefício previdenciário, lhe foi ofertado 

pelo requerido um empréstimo no valor de R$ 2.900,00 a ser pago em 24 

parcelas mensais no valor de R$ 236,40, cujas parcelas lhe são debitadas 

em conta corrente, o que foi aceito pelo autor, tendo em vista as 

dificuldades financeiras por ele vivenciadas. Sustentou que foi induzido a 

erro pelo requerido, pois é notório que os deficientes visuais necessitam 

de atenção especial, sendo que a negligência pelo requerido de suas 

necessidades especiais o levaram a contrair o empréstimo que não queria 

fazer, tendo praticado ato diferente de sua real vontade, tendo em vista 

que seu objetivo principal era receber o seu benefício sem os descontos, 

no entanto, contraiu nova dívida. Assevera que o referido empréstimo foi 

realizado ao arrepio da Lei 8.213/91, pois o autor já sofria descontos de 

valores correspondentes a 30% do seu benefício previdenciário, não 

podendo suportar a liquidação das parcelas do empréstimo contraído sem 

prejuízo de uma existência digna. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata suspensão das parcelas debitadas em sua conta 

corrente, desde maio do corrente ano, referente ao empréstimo que se 

pretende discutir. É o relato do essencial Fundamento e decido. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta, típica deste momento processual, entendo que não há 

demonstração da probabilidade do direito. Isso porque, em que pese a 

previsão legal do limite de 30% de descontos do valor do benefício 

previdenciário, a modalidade de empréstimo com débito em conta corrente 

é distinta do empréstimo mediante consignação em folha do pagamento do 

benefício previdenciário, não devendo sofrer as mesmas limitações 

imposta pela Lei que dispõe sobre os Plano de Benefícios Previdenciários 

e Social (Lei 8.213/1991). Nesse sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE 

PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% 

SOBRE OS VENCIMENTOS. ILEGALIDADE. SÚMULA Nº83/STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e 

possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na 

conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente 

previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos 

vencimentos referente à modalidade “empréstimo consignado”. (REsp 

1586910/SP, Rel. Minsitro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 

29.08.2017, DJe 03.10.2017.). Grifos acrescentados. DESCONTO 

IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. 

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. 

CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTO. DÉBITO 

AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS 

CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTE. FACULDADE DO CORRENTISTA, 

MEDIANTE SIMPLES REQUERIDMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se 

tratando de mero desconto em conta-corrente – e não compulsório, em 

folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para 

aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados 

em folha de pagamento. (STJ - AgInt no REsp: 1500846 DF 

2014/0287585-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12.12.2018, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01.03.2019). Grifos acrescentados. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela pretendida. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. DETERMINO a remessa da presente 

demanda ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para a realização dos procedimentos de estilo, nos moldes do 

art. 334, caput do CPC. CITE-SE a parte requerida, advertindo-a que o 

prazo para contestar, caso não haja autocomposição, começará a fluir da 

data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, 

NCPC). INTIMEM-SE as partes, advertindo-as de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante 

com outorga de poderes específicos para negociar e transigir). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a parte requerida 

intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000980-05.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SEBASTIAO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000980-05.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

JOAQUIM SEBASTIAO DE MORAIS REU: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de 

ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais c/c 

tutela de urgência proposta por Joaquim Sebastião de Morais contra 

Telefônica S.A, ambas as partes devidamente qualificadas. Em apertada 
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síntese, alega o autor que foi surpreendido com a recusa de seu crédito 

no comércio local em razão da inclusão indevida de seu nome aos órgãos 

de proteção ao crédito. Prossegue narrando que jamais foi notificado da 

restrição lançada em seu nome pela requerida em razão de suposto 

contrato havido entre as partes. Aduz que, mesmo não havendo qualquer 

contrato com a requerida que originasse os débitos por ela negativados, 

após várias tentativas de solução do problema, foi informado que a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito somente 

ocorreria posterior ao pagamento dos débitos, cuja origem se deu em 

razão de suposto contrato de telefonia com plano pós-pago. Por tais 

razões, requereu, ao final, a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 

6º, inciso VIII do CDC; os benefícios da justiça gratuita; condenação em 

danos morais e a concessão de tutela antecipada para que seja excluído o 

seu nome do banco dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária, além da condenação da requerida em custas processuais e 

honorários advocatícios. É o breve relatório. Fundamento e decido. Em 

prelúdio, defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça nos termos 

da lei. Diante da vulnerabilidade presente no caso concreto e por entender 

verossímil as alegações da parte autora inverto o ônus da prova a seu 

favor, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC. A tutela de urgência 

(cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem! Em um juízo de sumária cognição, entendo que os 

requisitos para o deferimento do pedido de tutela de evidência estão 

presentes. No caso, os fatos narrados pelo requerente e os documentos 

juntados aos autos são capazes de convencer este Juízo, em sede de 

cognição sumária, de que pode existir irregularidade no procedimento 

adotado pela operadora e que o autor pode estar sofrendo danos. Assim, 

para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos 

expostos na inicial são suficientes à demonstração da plausibilidade de 

seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé 

que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Ressalte-se, por fim, a 

inexistência do perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, nos 

termos do art. 300, § 3º, CPC/2.015, porquanto a qualquer tempo, 

inclusive, por ocasião do julgamento meritório, este provimento pode vir a 

ser revogado, não resultando em qualquer prejuízo à requerida. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 300, do CPC/2.015, DEFIRO TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, a fim determinar que a requerida proceda a 

baixa do nome do autor nos serviços de proteção creditícia no que tange 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária 

que desde já fixo no valor de R$ 200,00. DETERMINO a remessa da 

presente demanda ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para a realização dos procedimentos de estilo, nos 

moldes do art. 334, caput do CPC. CITE-SE a parte requerida, advertindo-a 

que o prazo para contestar, caso não haja autocomposição, começará a 

fluir da data da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, 

I, NCPC). INTIMEM-SE as partes, advertindo-as de que o comparecimento 

na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante com outorga de poderes específicos para negociar e 

transigir). Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a parte ré 

intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). Havendo desinteresse da parte requerida na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Expeça-se o necessário. 

CUMPRA-SE. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-96.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANY SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000034-96.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: PRIMO 

ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: GEOVANY 

SOUZA DOS SANTOS Vistos. Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial com pedido liminar de utilização do sistema BACENJUD para 

arresto de ativos financeiros da parte executada, sob o argumento de que 

a falta de pagamento dos referidos valores pode paralisar o 

funcionamento dos grupos de consórcios que originou o crédito 

exequendo. De início, recebo a presente inicial, eis que preenchido os 

requisitos legais, razão pela qual passo a análise do pedido liminar. Pois 

bem! Em que pese a previsão de utilização do sistema BACENJUD esteja 

consolidada no ordenamento jurídico, tem-se que esta medida está 

prevista para o momento posterior à citação, no momento da penhora de 

bens, em caso de não pagamento dos montantes executados. A inversão 

de rito pretendida teria lugar acaso preenchidos os requisitos das tutelas 

cautelares de urgência (art. 301 do CPC). Em tais circunstâncias, 

demandaria a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito 

encontra-se preenchido, porquanto efetivamente há débito em aberto. 

Contudo, o perigo de dano ou urgência, no caso dos autos, não está 

demonstrado. A singela alegação de que a falta de pagamento dos valores 

devidos poderá paralisar o funcionamento dos grupos de consórcios 

subsume-se ao campo das suposições, não bastando tal argumento sem 

a devida prova documental que demonstrasse de forma concreta a 

necessidade da medida. Para autorizar a drástica medida pretendida sem 

a angularização da relação processual, deveria a parte exequente ter 

comprovado a efetiva ocorrência de alguma das hipóteses autorizadoras 

da concessão da tutela cautelar de arresto, previstas no artigo 300 e 

seguintes do NCPC. Em não o fazendo, o indeferimento da cautelar 

pretendida é medida que se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência do 

STJ: RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 

E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA CITAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida 

cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da 

execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a 

existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a 

demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do 

CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para 

citação, seja por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 

653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o deferimento da medida 

cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a 

recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da 

necessidade da medida. Rever essa afirmação, no entanto, implica 

adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso 

especial não provido. (REsp 1407723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013) Ante o 

exposto, indefiro o pedido de arresto postulado na inicial. CITE-SE e 

intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, 

nomeie bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

335, I, do CPC. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha a parte 

executada efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte Executada, nos termos do art. 841 do novo 

CPC. A parte executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No prazo para 
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embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte 

Executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-44.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JEFERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001152-44.2019.8.11.0026 POLO ATIVO:JOSE JEFERSON 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-81.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA FELIPA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001156-81.2019.8.11.0026 POLO ATIVO:ANGELINA 

FELIPA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/02/2020 Hora: 12:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-36.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCI ALVES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001159-36.2019.8.11.0026 POLO ATIVO:ADELCI ALVES 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 19/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-88.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001162-88.2019.8.11.0026 POLO ATIVO:EDEMAR ROSA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA FREITAS 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/02/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOUGLAS COSTA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001163-73.2019.8.11.0026 POLO ATIVO:EVERTON 

DOUGLAS COSTA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SILVIO FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-09.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-09.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:JOANA 

CANTUARIA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-76.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DA SILVA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-76.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ROSINEIDE DA 

SILVA MATIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELEN DIANI LIMA 

SILVA POLO PASSIVO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/02/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES DE MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

8010019-72.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANILO GONCALVES DE MEIRA 

Endereço: Rua SEBASTIÃO GOMES SOARES, 646, QUADRA 01 LOTE 15, 

JARDIM PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209, 

Inexistente, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 5.498,00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA PINHEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000022-87.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: DONATA PINHEIRO DA SILVA CAMARGO 

Endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, 569-E, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EB COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, S/N, 

ELETROKASA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores vinculados aos autos. 

ARENÁPOLIS, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-98.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MENDES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-98.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:FABRICIO 

MENDES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

19/02/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-89.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LOPES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000524-89.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.168,16 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GISELE LOPES COSTA 

Endereço: AV PRESIDENTE DUTRA, 229 S, CASA, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI 

BRASILTELECOM Endereço: AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE, ANDAR 

TERREO,, EDIF. ESTAÇÃO, PARTE 2, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 
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70711-970 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 2.000,00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-25.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MARIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000041-25.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.094,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DOMINGAS MARIA DA SILVA 

LIMA Endereço: PRAÇA UIRAPURU, 900 S, CASA, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: AVENIDA MUTUM, 

LOJA, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida Prefeito 

Caio, 293E, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 4.816,81 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ARENÁPOLIS, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-79.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALECRIM QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000061-79.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:WELITON 

ALECRIM QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-64.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALECRIM QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-64.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:WELITON 

ALECRIM QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

04/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-29.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S./A. (VIVO) (REU)

 

PROCESSO n. 1000129-29.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:LUIZA GOMES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFONICA S./A. (VIVO) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 04/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-66.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000133-66.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:EDSON 

GONCALVES DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HUR CARLOS SANTOS FRANCA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-58.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA DA SILVA CORREA OAB - 049.008.051-06 (REPRESENTANTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000140-58.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:TAIANA DA 

SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 04/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10831 Nr: 937-76.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Cristina da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP

 Vistos.

 Indefiro o pedido de remessa do feito à contadoria judicial, pois é ônus da 

parte a obrigação de apresentar os cálculos dos valores que entende 

devido, não sendo encargo judicial aquilatar provas e quantificar direitos 

em favor desta ou daquela parte.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito pela satisfação do 

crédito exequendo.

Cumpra-se.

Às providências.

Arenápolis/MT, 7 de janeiro de 2020.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000337-55.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000337-55.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): REGISMAR DOS SANTOS GUIMARAES RÉU: BRASIL 

DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA Vistos. Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este 

Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com 

entrada em exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do 

presente processo à Secretaria. Com a assunção do novo Magistrado, 

retorne concluso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Aripuanã-MT, 19 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047111-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO GODOY OAB - SP87101 (ADVOGADO(A))

VLADIMIR LOZANO JUNIOR OAB - SP292493 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA PINHEIRO GUIMARAES ANDRADE (REQUERIDO)

ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

MARCILIO PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1047111-90.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA 

REQUERIDO: MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES, MARCILIO 

PINHEIRO GUIMARAES, ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES, ULYSSES 

PINHEIRO GUIMARAES, MARISA PINHEIRO GUIMARAES ANDRADE Vistos. 

Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria. Com a assunção do novo Magistrado, retorne 

concluso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Aripuanã-MT, 19 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000854-60.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE SILVA VITAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TEIXEIRA LEAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos... 

Tendo em vista que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso designou o Magistrado Fábio Petengill para responder 

cumulativamente por essa Comarca de Aripuanã, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promove-se o retorno do presente 

processo à Secretaria. Com a assunção do novo Magistrado, para quem 
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desde já se deseja um ótimo trabalho, encaminhar concluso. Aripuanã/MT, 

19 de dezembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000094-14.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA MAXIR PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos... 

Tendo em vista que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso designou o Magistrado Fábio Petengill para responder 

cumulativamente por essa Comarca de Aripuanã, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promove-se o retorno do presente 

processo à Secretaria. Com a assunção do novo Magistrado, para quem 

desde já se deseja um ótimo trabalho, encaminhar concluso. Aripuanã/MT, 

19 de dezembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000913-48.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA DINAMICA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTADORA EIRELI 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000913-48.2019.8.11.0088. 

IMPETRANTE: MADEIREIRA DINAMICA INDUSTRIA, COMERCIO E 

EXPORTADORA EIRELI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO VISTOS ETC; Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MADEIREIRA 

DINAMICA INSDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTADORA EIRELI-ME, contra 

ato indicado coator da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO- SEFAZ, qualificada na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a autoridade coatora que libere a 

inscrição estadual da impetrante. Aduz que é pessoa jurídica de direito 

privado e que tem como objeto social “Serrarias com desdobramento de 

madeira em bruto”, conforme evidenciado no CADASTRO DE 

CONTRIBUINTES DO ICMS DA SEFAZ/MT, sendo o CNAE Principal n.º 

1610-2/03. Assevera que é fiel cumpridora das suas obrigações 

tributárias, sejam elas principais e acessórias, conforme atesta o seu 

Alvará de funcionamento 2019 e vistoria emitida pela SEFAZ/MT. Sustenta 

que teve a sua Inscrição estadual suspensa em 29/11/2019, por ato 

arbitrário e abusivo do agente público impetrado, sem nenhum motivo 

aparente, sem que ao menos fosse notificado de qualquer 

descumprimento de obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. 

Ressalta que obteve conhecimento da suspensão em consulta rotineira à 

situação da empresa, nem havendo sido informado por qualquer espécie 

de possível irregularidade. Ampara sua pretensão à vista dos requisitos 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Com a inicial vieram os 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. O Mandado de Segurança é o remédio constitucional 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “Art. 1o Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. Outrossim, o mandado de 

segurança, em sede de matéria tributária, é o instrumento colocado à 

disposição do contribuinte para o controle da validade jurídica da 

tributação; bem ainda, sendo definido pelo professor Hugo de Brito 

Machado, como não apenas um instrumento colocado à disposição para o 

controle de legalidade e da constitucionalidade da exigência do tributo, 

mas também do lançamento tributário em todas as suas fases e ainda de 

todo e qualquer ato praticado por autoridade da Administração Tributária. 

Desde que o direito a ser tutelado seja líquido e certo, será cabível o 

mandado de segurança contra ato desprovido de validade jurídica, 

praticado por qualquer autoridade da Administração Tributária, de qualquer 

dos níveis governamentais. Assim, à vista da nova legislação que passou 

a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). In casu, 

busca a impetrante a concessão da medida liminar para que seja 

determinado à autoridade fazendária que proceda com a imediata 

reativação da inscrição estadual e se abstenha de praticar nova 

suspensão sem respeitar o direito ao contraditório. A teor dos fatos 

articulados na inicial, bem como pelos documentos a ela acostados, 

denota-se que a impetrante escora sua pretensão mandamental numa 

dupla omissão atribuída ao Fisco: (i) a ausência de notificação prévia do 

contribuinte sobre a drástica decisão de suspender as atividades da 

empresa; (ii) a inexistência de fundamentação idônea sobre os motivos da 

suspensão da inscrição estadual da impetrante. Ocorre que em sede de 

análise perfunctória da questão invectivada, salta aos olhos que a 

documentação carreada ao writ, não permite inferir, com segurança 

necessária, que, de fato, tenha sido negado ao contribuinte o direito de 

contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, porque apesar de 

trazer cópia dos autos do PAT que teria dado origem à decisão ora 

atacada, claramente a partir das fls. 94 do aludido procedimento 

administrativo, não há mais identificação/numeração dos autos, e, o mais 

relevante, não há prova alguma de que os documentos carreados a seguir 

sejam os últimos atos processuais praticados, porque apesar de ter 

colacionado a capa do volume de abertura dos autos, não trouxe a 

impetrante a prova de que ele já estava encerrado. Vale dizer e é 

relevante a inflexão: todo argumento inicial se baseia na alegação de que 

a suspensão da inscrição estadual não obedeceu contraditório prévio, e 

isso é, pelo menos, frágil, porque no SINTEGRA há indicação do 

contabilista responsável, de seus dados profissionais e endereços 

eletrônicos, o que faz antever a muito provável situação de intimação 

eletrônica do contribuinte, quanto aos atos administrativos praticados. 

Frise-se: não se está a afirmar que houve notificação e sim de que o 

argumento de que ela não existiu padece de comprovação cabal, que 

permita, nessa quadra de cognição sumária, concluir que a suspensão se 

deu de forma irregular ou arbitrária. Relembre-se, ainda, que por expressa 

previsão normativa (art. 78 da Portaria n. 005/2014/SEFAZ-MT) a 

suspensão da inscrição estadual por diversas hipóteses de 

irregularidades (cadastrais e fiscais) é medida perfeitamente válida e 

possui sustentação normativa, fazendo incidir a presunção de veracidade 

e validade dos atos administrativos, o que demanda prova, pelo 

contribuinte, de que tal presunção deve ser afastada, porque o ato 

acoimado de ilegal, tenha desobedecido algum regramento legal ou 

normativo. Sobre o tema, colho da jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO INSCRIÇÃO 

ESTADUAL - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A liminar em mandado de segurança pressupõe a 

demonstração, por meio de prova pré-constituída, da existência de direito 

líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada por 

Autoridade Pública, nos termos do art. 7º, III da Lei Federal n. 12.016, de 

2009. Nos termos do art. 24, § 7º, da Lei Estadual 6.763/75 e do art. 108, II, 

c, do Decreto Estadual nº 43.080/2002, se ficar comprovado, por meio de 
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diligência fiscal, que o contribuinte não exerce atividade no endereço ou 

no local indicado a inscrição do contribuinte poderá ser cancelada ou 

suspensa. Revela-se temerária a concessão da liminar pretendida quando 

dos autos infere-se que existem uma série de irregularidades que 

impedem a reativação do cadastro da empresa” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.027988-5/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça , 

19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da sumula em 

12/07/2019). Desse modo, para o deferimento da liminar necessário se 

fazia que o direito líquido e certo apontado na impetração estivesse 

estampado em cores vivas, justificando a antecipação do provimento 

jurisdicional reclamado e isso não acontece na hipótese versanda. 

Diga-se, por oportuno, que apesar de insistir no argumento de que o 

procedimento administrativo de apuração de sonegação fiscal por parte da 

autora, não contenha qualquer referência à “irregularidade fiscal” que 

justificasse a aplicação da suspensão precária da inscrição estadual da 

empresa madeireira, é fácil perceber pelos documentos carreados aos 

autos, que a decisão do Fisco Estadual se baseia em premissas fáticas 

não refutadas pela impetrante, ou seja, de que ela utilizou de pretensos 

créditos de operações de comercialização anterior de madeiras (RUCS - 

Registro de utilização de créditos) consubstanciados em pedidos de 

aproveitamento de créditos formulados ao Fisco do Estado de Rondônia 

(PVFs - Pedidos de Verificação Fiscal de n. 023 a 028/2019) que não 

estavam e não estão homologados, ou seja, tratam-se de créditos fictícios 

que teriam sido compensados mesmo sem estarem homologados como tal 

pela Administração Tributária, o que arrefece a tese de que a decisão 

além de exarada ao arrepio do contraditório e da ampla defesa – o que, 

repita-se, não se demonstrou de plano – também seria imotivada. Por tudo 

isso, é fácil concluir que, ao menos em âmbito de juízo de cognição 

perfunctória, não se apresentam presentes os requisitos legais 

necessários para o deferimento da medida liminar requestada, uma vez 

que a liminar em sede de mandado de segurança possui característica de 

adiantamento do mérito mandamental, conforme leciona a doutrina: “Não há 

dúvida que a liminar em mandado de segurança constitui típica hipótese de 

antecipação de efeito da tutela, semelhante à prevista no art. 273, I, do 

Código. Quem lhe nega esse caráter antecipatório, geralmente parte do 

pressuposto equivocado de que antecipação é o mesmo prejulgamento da 

causa. (...) Também a antecipação prevista no art. 273, I, do Código de 

Processo Civil, não constitui prejulgamento da causa, nem afirma ou retira 

direito algum, e nem produz efeitos jurídica definitivos; e ela também tem 

por finalidade apenas acautelar direito ameaçado por risco de dano. Tais 

circunstâncias, contudo, de modo algum comprometem sua natureza 

antecipatória, pois o que fixa tal natureza é o conteúdo da medida, e não a 

sua finalidade” (Teori Albino Zavascki, in "Antecipação da Tutela." 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva, p. 192/193). Ante ao exposto, indefiro a liminar 

vindicada. Porque se acha em termos a inicial, recebo a ação mandamental 

e determino seja notificada a autoridade coatora do indeferimento da 

medida liminar, além de oportunizar-lhe prazo legal para oferecimento das 

informações que julgar relevantes. Oficie-se a Procuradoria do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Por fim, conclusos para 

sentença. Cumpra-se com URGÊNCIA. Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000760-15.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARIPUANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para manifestação 

da parte autora quanto ao interesse na continuidade dos presentes autos, 

tendo em vista que pela data solicitada para o evento o mesmo perdeu o 

objeto.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047111-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO GODOY OAB - SP87101 (ADVOGADO(A))

VLADIMIR LOZANO JUNIOR OAB - SP292493 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA PINHEIRO GUIMARAES ANDRADE (REQUERIDO)

ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

ULYSSES PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

MARCILIO PINHEIRO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1047111-90.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA 

REQUERIDO: MARCILIO FERREIRA PINHEIRO GUIMARAES, MARCILIO 

PINHEIRO GUIMARAES, ALOYSIO PINHEIRO GUIMARAES, ULYSSES 

PINHEIRO GUIMARAES, MARISA PINHEIRO GUIMARAES ANDRADE V I S T 

O S. Verifica-se dos autos que não houve o devido recolhimento das 

custas de distribuição. Assim, intime-se os exequentes, para que no prazo 

de 30 (trinta) dias promovam o recolhimento das custas processuais de 

distribuição, sob pena de devolução da carta precatória (art. 393 da 

CNGC). Decorrido o lapso temporal, não havendo resposta, DEVOLVER a 

missiva ao Juízo de origem; HAVENDO o recolhimento, desde já, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Avaliação dos imóveis descritos na 

missiva; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Aripuanã/MT, 9 

de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000688-28.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RILDO HERNANDES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, visto que o endereço que contas na inicial trata do distrito de 

Conselvan e a diligência foi recolhida para o bairro setor industrial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000720-33.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEILA REGINA FRANCA DE CASTRO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, à fim de dar cumprimento ao mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000248-32.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DUARTE COSTA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000248-32.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

TEREZINHA DUARTE COSTA RÉU: BANCO BRADESCO Vistos... 

Verifica-se que a impugnação à contestação foi apresentada 

anteriormente à apresentação da contestação (ids.23352414 e 23709585, 

respectivamente). Por isso, à Secretaria para: 1. INTIMAR a parte-autora 

para, querendo, impugnar a contestação apresentada, isso em 15 (quinze) 

dias; 2. Após, conclusos. Aripuanã/MT, 04 de novembro de 2019. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000562-75.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

LETICIA CAMARGO DE MOURA OAB - MT26698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERRI L ALVES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, à fim de dar cumprimento ao mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000744-61.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000744-61.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA REQUERIDO: 

LUIZ DE MATTOS Vistos... Verifica-se dos autos que não houve o devido 

recolhimento das custas de distribuição. Assim, primeiro se determinará a 

intimação do autor para que recolha as despesas de distribuição da 

missiva. Por isso, à Secretaria para: 1. INTIMAR o autor, para que no prazo 

de 30 (trinta) dias promova o recolhimento das custas processuais de 

distribuição, sob pena de devolução da carta precatória (art. 393 da 

CNGC); 2. Decorrido o lapso temporal, não havendo resposta, DEVOLVER 

a missiva ao Juízo de origem; 3. HAVENDO o recolhimento, desde já: a) 

Recebe-se a presente carta precatória, por verificar que está 

devidamente instruída; b) CUMPRIR conforme o deprecado; c) PENHORAR 

e AVALIAR bens do executado; d) Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à comarca de origem com as homenagens de estilo; e) 

Cumprir, expedindo-se o necessário. Aripuanã/MT, 04 de novembro de 

2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000742-91.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL MENEGUCCI DOMINGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000742-91.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: JOAO GABRIEL MENEGUCCI DOMINGUES PEREIRA 

REQUERIDO: WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME Vistos... 

Verifica-se dos autos que não houve o devido recolhimento das custas de 

distribuição. Assim, primeiro se determinará a intimação do autor para que 

recolha as despesas de distribuição da missiva. Por isso, à Secretaria 

para: 1. INTIMAR o autor, para que no prazo de 30 (trinta) dias promova o 

recolhimento das custas processuais de distribuição, sob pena de 

devolução da carta precatória (art. 393 da CNGC); 2. Decorrido o lapso 

temporal, não havendo resposta, DEVOLVER a missiva ao Juízo de 

origem; 3. HAVENDO o recolhimento, desde já: a) Recebe-se a presente 

carta precatória, por verificar que está devidamente instruída; b) CUMPRIR 

conforme o deprecado; c) CITAR e INTIMAR; d) Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com as homenagens 

de estilo; e) Cumprir, expedindo-se o necessário. Aripuanã/MT, 04 de 

novembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000772-29.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & COUTINHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

JOEL LUIZ ANTUNES DE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

BENEDITO CARREIRO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, a fim de 

dar cumprimento ao mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000814-78.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELEUSINA RODRIGUES DE MELO SCACIOTTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZEILE GLADE OAB - SP182722 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R S PIRES & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. oficial de 

justiça para cumprimento da presente deprecata.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000848-53.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE SMANIOTTO OAB - RO2681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR BATISTA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000848-53.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA REQUERIDO: 

LINDOMAR BATISTA GARCIA V I S T O S. Preenchidos os requisitos do 

art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). 

Penhora do bem descrito na missiva; Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 
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Caso a parte a ser intimada não seja encontrada, o Oficial deverá 

certificar onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de 

trabalho ou ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Às providências. Aripuanã/MT, 13 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000836-39.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSYSTEMS INFORMATICA COM REPRES IMP E EXPORTACAO LT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000836-39.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO 

S/A REQUERIDO: EVERSYSTEMS INFORMATICA COM REPRES IMP E 

EXPORTACAO LT V I S T O S. Preenchidos os requisitos do art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Avaliação dos 

imóveis descritos na missiva; 2). Após a realização da avaliação, 

cerifique-se o Gestor Geral se há leiloeiros judiciais cadastrados neste 

Juízo; 3). Ato continuo, conclusos para nomeação de leiloeiro e demais 

determinações; Comunique-se ao Juízo deprecante. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. Aripuanã/MT, 13 de janeiro de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000638-02.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas (REQUERENTE)

ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BRAZ SERACENI OAB - SP55066 (ADVOGADO(A))

ROBERTA MARCHETTI OAB - SP155917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON GALVANI (REQUERIDO)

DIEGO BINSFELD (REQUERIDO)

DARCI ZANELLA (REQUERIDO)

OSNI JOSE ZEFERINO (REQUERIDO)

AGUIMAR FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

ASSOCIAÇÃO RURAL DO JAMARI DA GLEBA GUARIBA (REQUERIDO)

ELMUTE DA ROSA (REQUERIDO)

ALTAIR ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

TEREZINHA DE FATIMA SILVA (REQUERIDO)

OSNILDO ZEFERINO (REQUERIDO)

ARI LEO GRAEBIN (REQUERIDO)

IZAIRTO JOSE DA ROSA (REQUERIDO)

OSMAR ZEFERINO (REQUERIDO)

OSMIR ZEFERINO (REQUERIDO)

ADRIANO GRAEBIN (REQUERIDO)

MARIA BINSFELD (REQUERIDO)

DAVI BOTONI (REQUERIDO)

CELESTINO BATISTA PANHO (REQUERIDO)

JAILTON SOARES DE SOUZA E OUTROS (REQUERIDO)

IZAMILTON DA ROSA (REQUERIDO)

ORCAR ZEFERINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADALBERTO BERNI ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

JAIR MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS CARMELO NUNES OAB - SP31956 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO TORREMOCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000638-02.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, ELIANA ALVES 

ARAGAO DE SEIXAS, ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE 

SEIXAS REQUERIDO: DAVI BOTONI, OSMAR ZEFERINO, JAILTON SOARES 

DE SOUZA E OUTROS, ORCAR ZEFERINO, OSMIR ZEFERINO, ADRIANO 

GRAEBIN, ARI LEO GRAEBIN, CELESTINO BATISTA PANHO, ELMUTE DA 

ROSA, AGUIMAR FRANCISCO DE SOUZA, TEREZINHA DE FATIMA SILVA, 

OSNILDO ZEFERINO, DARCI ZANELLA, NILTON GALVANI, DIEGO 

BINSFELD, IZAIRTO JOSE DA ROSA, IZAMILTON DA ROSA, MARIA 

BINSFELD, ASSOCIAÇÃO RURAL DO JAMARI DA GLEBA GUARIBA, 

ALTAIR ANDRADE DA SILVA, OSNI JOSE ZEFERINO VISTOS. Tendo em 

vista que devidamente oficiado o Juízo deprecante (id. 24019657) e 

intimada à parte-autora (id. 24031789 e 26131528) para que promovessem 

o recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do ato 

deprecado, esses permaneceram inertes, devolva-se a missiva ao Juízo 

de origem com as baixas necessárias. Às providências. Aripuanã/MT, 14 

de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000574-89.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA SCHMIDT & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000574-89.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ERICA SCHMIDT & CIA 

LTDA - EPP VISTOS. Tendo em vista que o prazo de suspensão requerido 

pela parte-autora já decorreu (id 25673126), intime-se o autor para que 

apresente os documentos solicitados pelo Oficial de Justiça para 

cumprimento do ato deprecado (mapa de acesso e croqui de localização 

do imóvel), em 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da carta precatória. 

Decorrido o lapso temporal, não havendo manifestação, devolver a 

missiva ao Juízo de origem. Havendo a apresentação dos documentos 

solicitados, cumprir conforme deprecado. Às providências. Aripuanã/MT, 

14 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000840-76.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO VIRGILINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEONICE APARECIDA ALVES OAB - RO5807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MARTINS DE SANTANA (TESTEMUNHA)

GENIVALDO DE PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000840-76.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: ROMILDO VIRGILINO REQUERIDO: GENIVALDO DE PAULO 

TESTEMUNHA: ADRIANO MARTINS DE SANTANA V I S T O S. Preenchidos 

os requisitos do artigo 260 do CPC, designo audiência para oitiva das 

testemunhas, para o dia 31 de janeiro de 2020, às 17 horas. Intimem-se as 

testemunhas. Caso a parte a ser intimada não seja encontrada, o Oficial 
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deverá certificar onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local 

de trabalho ou ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Aripuanã/MT, 

14 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000771-44.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE VIEIRA ROSA (REQUERENTE)

DIEGO ANTONIO GASPARIN (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLNIZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000771-44.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: JOSILENE VIEIRA ROSA TESTEMUNHA: DIEGO ANTONIO 

GASPARIN REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLNIZA, NILSON DOMINGUES DE 

OLIVEIRA VISTOS. Tendo em vista que a audiência designada 

anteriormente não foi realizada, REDESIGNA-SE a solenidade para o dia 

31.01.2020, às 17h30min. Intime-se a testemunha e os advogados da 

parte-autora. Caso a parte a ser intimada não seja encontrada, o Oficial 

deverá certificar onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local 

de trabalho ou ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Aripuanã/MT, 

14 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-86.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAGEL OAB - MT23645-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para impugnar à contestação apresentada pela 

parte requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000848-53.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE SMANIOTTO OAB - RO2681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR BATISTA GARCIA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-59.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA AGUILAR OAB - MT23971/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000867-59.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): ANTONIO RODRIGUES LIMA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Vislumbra-se 

dos autos que ausente à petição inicial e documentos, estando constando 

a seguinte mensagem “por motivo técnico este documento não pode ser 

adicionado à compilação selecionada pelo usuário”. Desta forma, sendo 

impraticável a análise do pedido exordial, intime-se a parte-autora, para 

que em 15 dias, promova a inserção da petição inicial e documentos 

pertinentes, sob pena de cancelamento da distribuição. Às providências. 

Aripuanã/MT, 15 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em 

Designação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000836-39.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSYSTEMS INFORMATICA COM REPRES IMP E EXPORTACAO LT 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000010-76.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIVALDO SCHMIDT (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000635-47.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DE ALMEIDA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar à contestação apresentada pela 

parte requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1000597-35.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. L. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. K. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000597-35.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: SUELI GAVA LACERDA KARLIL REQUERIDO: IDIJAIME 

KARLIL BOAVENTURA VISTOS. Acolho a emenda formulada no id. 

26202907, a qual passa a integrar o pedido inicial. Cuida-se de ação de 

divórcio c/c partilha de bens, regulamentação de guarda, visitas e pedido 

de alimentos, vertida por Sueli Gava Lacerda Karlil em face de Idijaime 

Karlil Boaventura postulando, em sede de tutela de urgência, a concessão 

à fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 50% do salário 

mínimo vigente e 50% das despesas extraordinárias. Há que se salientar, 

desde logo, que o dever de alimentar, de cuidar, de zelar, advém, a par de 

impositivos de ordem natural e moral, do próprio sistema normativo 

nacional, que no art. 1566, do Código Civil, estabelece, como instrumento 

de proteção da família diversos deveres dos cônjuges, dentre eles o 

sustento, a guarda e a educação dos filhos, o que se reitera no art. 1703 

do mesmo Codex, ao salientar que pais separados devem, conjuntamente, 

contribuir ativamente na educação e manutenção de seus filhos. É de se 

relembrar que o art. 1.694 do Código Civil positivou, expressamente, o 

princípio da proporcionalidade nas obrigações alimentares, consagrando a 

regra do binômio necessidade do alimentado/possibilidade do alimentante 

como norte ao magistrado na fixação das prestações alimentares. Sobre o 

tema, Caio Mário da Silva Pereira assim preleciona: "Os alimentos hão de 

ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do 

alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los 

além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas 

posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio 

ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou 

revelar necessidades maiores (§ 1º do art. 1.964)" (Instituições de Direito, 

14. ed., de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 

2004, pág. 498) Atento às condições pessoais do alimentante e dos 

alimentados, arbitro os alimentos provisórios no valor equivalente a 50% 

do salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a R$ 519,50 

(quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos), em virtude da prova 

do parentesco acostada aos autos, bem como pela ausência de provas 

das condições financeiras do requerido. O valor acima consignado deverá 

ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, na conta indicada pela 

genitora, ou quitado, mediante recebido, diretamente à genitora da menor, 

sendo devido a partir da citação do requerido. Por conseguinte, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 10.03.2020, às 14h20min. 

Proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida para 

comparecimento na audiência de conciliação prévia (art. 334, § 5º do 

NCPC), salientando-se que o prazo para defesa passará a decorrer da 

aludida audiência, devendo o requerido se fazer representado por 

advogado particular. Caso não tenha condições financeiras de constituir 

defensor nos autos, a parte deverá comparecer previamente na 

Secretaria desta Comarca de Aripuanã/MT, munida documentação 

comprobatória da sua hipossuficiência financeira, para análise da 

possibilidade de nomeação de Advogado (a) dativo em seu favor. Faça 

constar no mandado às advertências legais. Defiro aos autores os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. 

Tratando-se de ação versando sobre interesse de menor, determino o 

processamento da lide em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 13 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52126 Nr: 871-26.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO, por ora, os pedidos de fl. 87/89, uma vez que ainda não houve 

a citação da parte executada.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para indicar um dos endereços 

obtidos via sistema BACEN-JUD (fl. 78/79), a fim de que seja efetuada a 

citação da parte executada, conforme já determinado à fl. 86.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 50405 Nr: 1123-63.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JONAS DA SILVA, EURIDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito.Custas pelo requerente.Fixo 

honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte autora no 

mínimo legal (10%).Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe.PUBLIQUE-SE e 

INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 1003-83.2013.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORI DA LUZ BRECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o peticionário do documento de fl. 99 para que, no prazo de 

cinco (5) dias, regularize sua representação nos autos, juntando a 

competente procuração outorgada ao causídico subscritor, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68743 Nr: 3117-53.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES TERESA GUAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, pugnando pelo que entender de direito, no prazo 

de cinco (5) dias, sob pena de extinção.

Após, tornem os autos conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 59948 Nr: 529-10.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a intimação e, se positiva, a respeito de eventual decurso 

de prazo para a parte requerida se manifestar sobre o laudo pericial de 

ref. 76.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62758 Nr: 2443-12.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - JUCEMAT , REGINALDO DOS SANTOS PIRES, FELIPE DE 

CASTRO - ME, MADEIREIRA SAVANA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 60, em razão do que DETERMINO a citação do 

requerido FELIPE DE CASTRO – ME por edital, nos termos do artigo 256, 

inc. II, do CPC.

Transcorrido o prazo do edital (20 dias – art. 257, inc. II, do CPC), 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para novas deliberações.

No mais, EXPEÇA-SE mandado de citação/intimação em relação ao 

requerido REGINALDO DOS SANTOS PIRES, no endereço declinado à ref. 

52.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76236 Nr: 2275-39.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:4.764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Verifico que o autor não questiona aspectos formais do laudo, 

estando irresignado tão somente com a conclusão adota pela perita.Neste 

particular, a impugnação do laudo pericial pela parte, sem a indicação de 

assistente técnico, mas com o pedido de nova perícia, não é cabível 

somente porque a primeira não lhe foi eventualmente favorável.Neste 

sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL. 

PROVA PERICIAL. SEGUNDA PERÍCIA. ARTIGO 429 DO CPC. I - Tendo em 

vista os princípios da livre apreciação da prova e da não adstrição do juiz 

ao laudo pericial, estando devidamente fundamentada a decisão, fica ao 

seu prudente arbítrio deferir a realização da segunda perícia. Sem que a 

parte interessada tenha impugnado oportunamente a qualificação do perito 

ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de 

nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável. [...] (STJ, 

REsp 217.847, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, Julgamento: 04/05/2004, 

Publicação: DJu 17/05/2004).Pelo exposto, INDEFIRO a realização de nova 

perícia e HOMOLOGO o laudo pericial produzido nos autos.INTIMEM-SE as 

partes.Transcorrido o prazo para interposição de eventual recurso, à 

conclusão para prolação de sentença, vez que decorrido in albis o prazo 

para as partes requererem a produção de outras provas.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68783 Nr: 3148-73.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 79644252349, Rg: 72689897-0, Filiação: Isabel Maria da Conceição, 

data de nascimento: 18/04/1970, brasileiro(a), natural de Tuntun-MA, 

convivente, Telefone 99669-1411. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO, vulgo “Magú”, eis que há provas 

indicativas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos 

imputados ao acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão 

no CPP, art. 395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por 

escrito, em 10 dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 
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efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro o item “a” da cota 

ministerial. Proceda a Secretaria com o necessário para 

atendimento.Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da 

CNGC.Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 17 de dezembro de 2019

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 55674 Nr: 2126-82.2014.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13.994-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 101-28.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO - 

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o presente feito foi distribuído no 

Juizado Especial da Fazenda Pública (PJe), sob o número 

1000176-79.2018.811.0088, conforme certidão à ref. 31.

Assim, ARQUIVEM-SE estes autos, procedendo com as baixas e 

anotações de praxe.

Traslade-se cópia da certidão de ref. 37 para os respectivos autos no 

PJe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67943 Nr: 2573-65.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TEREZA DE JESUS, LUCIANA 

ZANCHETTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA - OAB:, 

JULIO CESAR PILEGI - OAB:

 [...] Ante ao exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade 

apresentada, visto que não foram arguidos vícios de ordem pública 

passíveis de correção de ofício.INTIMEM-SE as partes desta 

decisão.Considerando que a exceção não foi acolhida, deixo de arbitrar 

verba honorária sucumbencial (STJ - EREsp 1.048.043/SP, REsp 

694.794/RS, REsp 446.062/SP).INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito, em cinco (5) dias.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 4638-33.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIANE DIAS LAGAZ ARAUJO, ELIAS MACHADO 

DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para retirar a certidão de Casamento 

devidamente averbada de ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 1495-02.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENTINA NILDA MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido inserto no petitório de ref. 27, para determinar, via 

sistema SIEL, a consulta de novo endereço da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 2803-73.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESTRANDA GOMES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERICA CHRISTIANA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

Cuida-se de petição requerendo cumprimento de sentença, proposta por 

HELESTRANDA GOMES TEIXEIRA em face de ANDRE DE SOUZA.

Inicialmente, INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios de 

sucumbência, ambos fixados no patamar de dez por cento (art. 523, § 1º, 

do CPC).

Por orientação do art. 523, § 3º, do CPC, na hipótese de o executado não 

pagar tempestivamente o valor exequendo, fica desde logo determinada à 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

O executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do escoamento 

do interregno para pagamento voluntário, para apresentar, 

independentemente de penhora ou nova intimação, nestes próprios autos, 

a impugnação, em conformidade com o art. 525 do CPC.

PROCEDA-SE a Serventia com a alteração da classe processual, eis que o 

feito passa a tramitar como cumprimento de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77711 Nr: 3245-39.2018.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR, FABIANY 

CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80016 Nr: 4777-48.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ZANCHETTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que, em petição à ref. 18, o banco 

exequente indica bem imóvel da executada à penhora, fazendo menção ao 

bem registrado na matrícula de n. 969 no Cartório de Registro de Imóveis 

de Aripuanã-MT.

Todavia, em petitório à ref. 19, a parte executada indica à penhora o bem 

imóvel objeto da matrícula de n. 970, também do Cartório de Registro de 

Imóveis de Aripuanã-MT, conforme cópia da matricula trazida aos autos.

Assim, para que não restem dúvidas, INTIME-SE o exequente para dizer, 

em cinco (5) dias, se aceita a penhora do bem imóvel indicado pela 

executada ou para que junte cópia da mencionada matrícula n. 969, no 

mesmo prazo.

Após, conclusos para novas deliberações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80918 Nr: 5335-20.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FABRIS SCANDOLARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADSON RAFAEL VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado em audiência pelo advogado do requerido, 

devendo ser juntada a respectiva procuração no prazo de quinze (15) 

dias.

CERTIFIQUE-SE a Serventia se houve a apresentação de eventual 

contestação pela parte requerida e, se positiva, quanto a sua 

tempestividade.

Após, INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito, no prazo legal, 

pugnando pelo que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81351 Nr: 5589-90.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB 

CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SALDANHA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “ação de cobrança” tendo como partes as em epígrafe.

Protocolada a petição inicial, o Juízo determinou a intimação da parte 

autora para recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Em seguida, a parte autora peticionou desistindo da ação (ref. 7).

É o que merece registro.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos, verifica-se que não houve contestação pela parte 

ré, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para fins de 

homologação da desistência.
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Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Custas pela parte autora (que já foram recolhidas – ref. 11), nos termos 

do art. 90, caput, do CPC.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e baixas 

de praxe.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36822 Nr: 1561-94.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83001 Nr: 1040-03.2019.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTANER MARQUES TOMASI, JONAS 

PEREIRA, EDICLEI GOMES FARIAS, JAQUELINE DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA M. PACHECO CEOLIN - 

OAB:23.2017-0, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 Intimação da defesa para apresentação de alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 50781 Nr: 1519-40.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA KELLY DE ARAUJO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido inserto no petitório de fls. 76/77, para 

determinar, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio de ativos financeiros da 

parte executada.Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral 

ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos), INTIME-SE a parte 

executada para, querendo e no prazo legal, apresentar impugnação, 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC.Sem embargo, na hipótese da diligenciar restar infrutífera, INTIME-SE 

a parte exequente para requerer o que entender de direito, em cinco (5) 

dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51196 Nr: 1961-06.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSSON RENATO QUINTANA - 

OAB:11545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de nova tentativa de cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação do bem indicado às fls. 116/122, pois o endereço 

informado pelo exequente é sede de outra empresa, estranha ao 

processo, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça à fl. 125, e o 

que pode ser comprovado em consulta ao site da Receita Federal (extrato 

em anexo).

Assim, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique bens à penhora ou requeira o que de direito, no mesmo prazo, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 55003 Nr: 1551-74.2014.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BERNARD CAPPELLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO JOSE SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DÊ-SE vistas dos autos à parte exequente para que, no prazo de cinco (5) 

dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 96, requerendo o que de 

direito, sob pena de arquivamento.

Após, à conclusão para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 711 Nr: 3-39.1999.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de PIO VASELI, JANDIRA RODRIGUES 

VASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Quanto ao pleito de fl. 100, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de cinco (5) dias, especifique os bens que quer adjudicar ou que 

pretende ver leiloados, bem como para que comprove, no mesmo prazo, 

que tais bens são de propriedade do espólio de Pio Vaseli, sob pena de 

indeferimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 86068 Nr: 2929-89.2019.811.0088

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERITO LEDESMA, Cpf: 62134574100, 

Rg: 2355787-7, Filiação: Joaquina Ledesma, data de nascimento: 

15/07/1965, brasileiro(a), natural de Coronel Sapucaia-MS, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do representado, advertindo que as medidas 

cautelares ora aplicadas poderão ser substituídas por prisão caso sejam 

descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim como revogadas 

se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do 

procedimento/processo, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se de representação pela decretação da 

prisão preventiva formulado pelo Delegado de Policia Civil de Aripuanã/MT 

em desfavor de EMÉRITO LEDESMA, suspeito de praticar crime contra a 

liberdade sexual, descrito no artigo 217-A do Código Penal, contra as 

vítimas MARIANA LEDESMA VIEIRA DA SILVA e MARIA FERNANDA 

LEMOS DA SILVA.O Ministério Público opinou favoravelmente pela prisão 

preventiva do representado, por entender presentes nos autos os 

requisitos autorizadores.Consta dos documentos que acompanham o feito 

que, em meados de julho de 2018, o acusado, por várias vezes, passou a 

mão nas partes íntimas das vítimas. Consta que o modus operandi 

consistia em chamar as crianças para brincar de se esconder e, quando 

as encontrava, o suspeito aproveitava o local afastado para passar a 

mãos nas partes íntimas das vítimas.É o que merece 

registro.DECIDO.Preceitua o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição da 

República, que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 

nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 

em lei”.Dessa forma, percebe-se que a regra, no ordenamento pátrio, é de 

que a prisão deve decorrer de decisão de magistrado competente, 

devidamente motivado e reduzida a termo, ou em decorrência de flagrante 

delito, seja por qualquer do povo ou por autoridade policial. Ademais, para 

decretar-se a prisão preventiva de determinado indivíduo, faz-se 

necessária presença de certos requisitos, quais sejam, fumus comissi 

delicti e periculum libertatis, consoante se verifica do artigo 312 do CPP.Do 

detido exame dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a 

materialidade está indicada por depoimentos das vítimas, Boletim de 

Ocorrência, declarações de testemunhas (familiares das vítimas) e 

relatório de escuta qualificada produzida pelo CREAS de Aripuanã.De 

outro lado, a conclusão de que foi o requerido o autor das condutas em 

investigação se deu a partir da oitiva das próprias vítimas, sendo que os 

relatos das demais pessoas ouvidas no processo se baseiam no que 

ouviram e observaram, cada qual, da vítima.Assim, há indícios suficientes 

de autoria que atribuem ao representado a autoria do ilícito.Já no que toca 

ao periculum libertatis, segundo requisito, entendo que, no caso em voga, 

não se encontra presente.Destarte, a Autoridade Policial arguiu que a 

medida se faz necessária para garantir a ordem pública, uma vez que o 

suspeito pode praticar atos contra a integridade física e psicomotora da 

vítima. O Ministério Público acrescentou que a conduta criminosa do 

representado expõe a risco potencial a paz social, por se tratarem de 

crimes de gravidade concreta exacerbada e ante o descontrole ou 

patologia de cunho sexual do representado, a indicar alta probabilidade de 

reiteração criminosa, expondo em risco a vítima, familiares e outras 

crianças ou adolescentes que possam vir a ter contato com o 

representado.Como é cediço, a “garantia da ordem pública” oferece a 

interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão 

preventiva, em razão do que o seu manuseio deve ser feito com cautela e 

razoabilidade.Na visão deste Magistrado, entende-se pela expressão a 

necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é 

abalada pela prática de um delito. Para se enquadrar na referida hipótese 

legal, o delito há de repercutir, negativamente, no seio social, 

demonstrando que pessoas podem ser atingidas, a qualquer tempo, por 

condutas ilícitas do agente, em razão do que a custódia se faz necessária 

para prevenir a prática de novos crimes.No caso em voga, quanto à 

presunção de que o representado voltará a delinquir, acredita-se que 

apenas em exercício de juízo hipotético e desvinculado de concretude se 

pode delinear tal mosaico, já que os autos assim não demonstram. E um 

juízo calcado em futura conduta é equivocado, ainda mais quando o 

cenário delitivo se circunscreve a núcleo familiar, inexistindo notícia de 

que teria praticado conduta semelhante fora dali.A respeito do tema, já 

decidiu o Supremo Tribunal Federal:PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE 

DA IMPUTAÇÃO. REAÇÃO DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DA VOLTA AO 

CRIME. Nem a gravidade da imputação, nem a óptica segundo a qual a 

Justiça deve agir de imediato, nem a presunção de que, solto, o acusado 

voltará a delinquir respaldam, conforme revela o artigo 312 do Código de 

Processo Penal, a prisão preventiva. (STF - HC: 107660 MG, Relator: Min. 

Marco Aurélio, Data de Julgamento: 30/10/2012, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJe-063, Divulg 05-04-2013, Public 08-04-2013).“Descabe 

presumir, visando o implemento da custódia preventiva, o excepcional, ou 

seja, que, sob os holofotes do Judiciário, o acusado voltará a delinquir.” 

(STF - HC: 115814 SP, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 

05/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-050 Divulg 

13-03-2014 Public 14-03-2014).O argumento perde ainda mais força 

quando constatado que, da data dos noticiados fatos criminosos (meados 

de julho de 2018) até a hodierna, não se tem notícias de outras infrações 

penais cometidas pelo representado.Assim, entendo que fere o princípio 

constitucional da presunção de inocência presumir que, solto, o acusado 

voltará a delinquir, sendo essa óptica imprópria a justificar a custódia 

preventiva.Noutro giro, há de se ressaltar que a ordem pública guarda 

estreita ligação com a contemporaneidade fática, conforme precedentes 

do STJ (HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro), ou seja, com o momento 

em que se deu o fato narrado, entendimento sufragado, inclusive, pelo E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (HC 127926/2015, rel. Des. 

Gilberto Giraldelli).Ora, se é aceito que a ordem pública possa ser 

fundamento para a prisão, exige-se, pelo menos, que haja proximidade 

temporal entre a infração penal ocorrida e o momento de se concluir pela 

prisão. No presente caso, além de já não mais existir a situação 

possivelmente facilitadora da prática da infração penal (coabitação), pois 

nenhuma das vítimas reside com o réu, os fatos teriam ocorrido há mais de 

um ano.Por conta de tais argumentos, há de ser indeferido o pleito de 

custódia cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública.Por 

outro lado, tenho que o caso recomenda a aplicação de algumas medidas 

cautelares diversas da prisão.Referidas medidas cautelares, dispostas em 

caráter exemplificativo no art. 319 do CPP, representam uma alternativa 

eficiente ao binômio prisão/liberdade, com a previsão de critérios úteis a 

garantir um transcorrer da instrução processual eficiente, evitando-se, a 

depender do caso, dilapidação patrimonial, fuga e reiteração do delito já 

cometido que prejudiquem o resultado do processo instaurado.No que 

tange ao presente caso, as medidas cautelares referentes à restrição da 

liberdade são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida 

ao processo. Previstas em alguns incisos do art. 319 do CPP, visam a 

dificultar a movimentação do investigado com o intuito de preservar uma 

investigação incólume e a eficiência processual.Assim, leva-se à 

decretação de medidas cautelares visando ao afastamento da residência 

das vítimas e proibição de manter contato com estas.Por todo o exposto, 

por não vislumbrar o preenchimento do quadro vinculado ao fundamento 

para a prisão, INDEFIRO o pedido contido na representação ora 

formulada.Não obstante, DECRETO as seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão em desfavor de EMÉRITO LEDESMA:a) Proibição de 

aproximação da residência das vítimas;b) Proibição de aproximação e de 
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manter contato com as vítimas por qualquer meio de 

comunicação.INTIME-SE o representado, advertindo que as medidas 

cautelares ora aplicadas poderão ser substituídas por prisão caso sejam 

descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim como revogadas 

se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do 

procedimento/processo, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Autoridade Policial.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 19 de dezembro de 2019

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80768 Nr: 5237-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB 

CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISMAR DOS SANTOS GUIMARÃES – ME, 

ROBSON SANTOS GUIMARÃES, EDILSA PEREIRA DOS SANTOS, 

REGISMAR DOS SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os pedidos de ref. 25.

Assim, em observância à ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, 

DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos 

financeiros dos executados.

 Para a hipótese de a diligência acima não ser o bastante para satisfazer 

todo o crédito exequendo, fica desde já determinada, via sistema 

RENAJUD, o bloqueio e a penhora de veículos automotores registrados em 

nome dos executados.

Em seguida, INTIME-SE o exequente para pugnar pelo que entender de 

direito, em cinco (5) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 58689 Nr: 1677-90.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. TEIXEIRA SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Vistos.

Quanto aos pedidos formulados no petitório de ref. 53, deixo de aplicar a 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça porque o executado não 

fora intimado para indicar bens à penhora, e sim para informar seu atual 

paradeiro, informação cuja falta não autoriza, por ausência de previsão 

legal para tanto, a aplicação da multa disposta em lei.

No mais, em observância à ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, 

DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos 

financeiros da parte executada.

 Para a hipótese de a diligência acima não ser o bastante para satisfazer 

todo o crédito exequendo, fica desde já determinada, via sistema 

RENAJUD, o bloqueio e a penhora de veículos automotores registrados em 

nome da parte executada.

Se ainda infrutífero o cumprimento integral da execução, PROCEDA-SE, via 

sistema INFOJUD, a busca das três últimas declarações de imposto de 

renda da parte executada.

Neste caso, saliento que, por se tratar de informação acobertada por 

sigilo, as declarações de imposto de renda deverão ser mantidas em pasta 

própria, junto à Secretaria da Vara.

Após, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) 

dias.

 Por fim, considerando que o presente feito se trata de cumprimento de 

sentença, PROCEDA-SE com a correção na autuação do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83694 Nr: 1487-88.2019.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN RALF SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a pretensão contida na denúncia para CONDENAR LUAN RALF SOUZA 

MARQUES pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 

11.343/2006.Em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do 

Diploma Penal, passo a dosar a pena que será imposta ao réu. 

DOSIMETRIA.Em relação ao crime imputado ao denunciado e considerando 

as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº. 11.343/06, 

denoto que ele agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos 

suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; 

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, 

razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprio do tipo 

violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do 

tipo; o comportamento da vítima (a sociedade, no caso) em nada contribuiu 

para a prática delitiva e; por fim, a natureza e a quantidade da substância 

apreendida não representam motivo para serem valoradas em concreto.À 

vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão.Na 

segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes. Presente, 

porém, a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inc. III, 

alínea “d”, do Código Penal, a qual reconheço, mas deixo de valorar, ante a 

vedação de incidência da circunstância atenuante abaixo do mínimo legal, 

nos termos da Súmula n. 231 do STJ, permanecendo a pena intermediária 

em 05 (cinco) anos de reclusão.Por fim, na terceira fase de aplicação da 

pena, incide a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, 

que aplico na razão de 1/3 (um terço), ficando a pena em 3 anos e 4 

meses de reclusão, a qual torno DEFINITIVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57459 Nr: 923-51.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO DESIDERIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rodrigo da Silva - 
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OAB:25225/O

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar CLAUDIOMIRO DESIDÉRIO PINTO como incurso nas sanções do 

art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, todos do Código Penal, uma única 

vez, ao tempo em que passo a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, 

em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal, 

e definido por Nelson Hungria como sistema trifásico.O crime de estupro 

de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, fixa a pena 

privativa de liberdade em reclusão de oito (8) a quinze (15) anos.Em 

análise aos antecedentes criminais do réu, verifica-se que o mesmo é, 

tecnicamente, primário, não sendo possível valorar negativamente seus 

antecedentes. Quanto à conduta social do denunciado, não há notícia nos 

autos que a desabone, sendo poucos os elementos coletados acerca de 

sua personalidade. O motivo do delito é a satisfação da lascívia, o qual já é 

punido pela própria tipicidade do delito, de acordo com a própria 

objetividade jurídica dos crimes contra a dignidade sexual. As 

circunstâncias em que o delito foi praticado são de elevada censura, uma 

vez que o acusado se aproveitou da sua autoridade sobre a vítima para 

praticar a conjunção carnal, todavia, nessa fase, não se prestam para 

majorar a pena, em razão de também corresponderem à causa de 

aumento de pena do art. 226, inciso II, do CP. As consequências do delito 

foram nefastas para a vítima, ficando evidenciado que ela ficou com o 

psicológico abalado (eis que faz acompanhamento com psicológico e 

psiquiatra, bem como usa medicamento controlados até hoje). Por fim, o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

delito.Sopesando-se as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos de reclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62758 Nr: 2443-12.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - JUCEMAT , REGINALDO DOS SANTOS PIRES, FELIPE DE 

CASTRO - ME, MADEIREIRA SAVANA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que realize o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, para citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58460 Nr: 1554-92.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA ALVES DOS SANTOS, ANTONIO SOARES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte exequente para se manifestar, ante a juntada 

negativa de ref. 47.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62758 Nr: 2443-12.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - JUCEMAT , REGINALDO DOS SANTOS PIRES, FELIPE DE 

CASTRO - ME, MADEIREIRA SAVANA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE DE CASTRO - ME, CNPJ: 

11322848000153. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref. 60, em razão do que 

DETERMINO a citação do requerido FELIPE DE CASTRO – ME por edital, 

nos termos do artigo 256, inc. II, do CPC.Transcorrido o prazo do edital (20 

dias – art. 257, inc. II, do CPC), CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos para novas deliberações.No mais, EXPEÇA-SE mandado de 

citação/intimação em relação ao requerido REGINALDO DOS SANTOS 

PIRES, no endereço declinado à ref. 52.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 07 de janeiro de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60246 Nr: 662-52.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO FERNANDO MUNCINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que realize o pagamento da diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86077 Nr: 2940-21.2019.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENILSON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Intimação da defesa para apresentação de alegações finais, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80768 Nr: 5237-35.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB 

CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISMAR DOS SANTOS GUIMARÃES – ME, 

ROBSON SANTOS GUIMARÃES, EDILSA PEREIRA DOS SANTOS, 

REGISMAR DOS SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte exequente para se manifestar, ante a juntada 

de ref. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56143 Nr: 149-21.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Aquino Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Social do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 69723 Nr: 3814-74.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE SALVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Cumpre observar preliminarmente que, na sistemática do Código de 

Processo Civil, especificamente no artigo 485, § 4º, a desistência da ação 

é uma faculdade conferida ao autor que pode ser exercida antes de ter 

sido proferida a sentença e, se manifestada após a citação do réu, 

somente poderá ocorrer com a sua anuência.

No caso presente, o réu apresentou contestação à ref. 8, não havendo 

nos autos sua manifestação quanto ao pedido de desistência da ação.

Intime-se a parte requerida quanto ao pedido de desistência da ação (ref. 

37).

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 69817 Nr: 3887-46.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Intime-se a parte requerida quanto ao pedido de ref. 76.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 72738 Nr: 5969-50.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECA CAMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Considerando a decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(ref. 18) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, 

intime-se a parte autora para comprovar o cumprimento da decisão de ref. 

05.

Com a resposta, sendo comprovada a postulação administrativa, intime-se 

o INSS para que, no prazo de 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39931 Nr: 343-60.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA GOMES, PEDRINA RENAU GOMES, 

LUCAS GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, danieli Felber - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Considerando o recurso de apelação (ref. 08), intimem-se os requerentes 

para apresentarem as contrarrazões e, eventualmente, recorrerem 

adesivamente, se assim desejarem.

Se os requerentes interpuserem apelação adesiva, intime-se o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para apresentar 

contrarrazões.

Decorridos os prazos, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 67323 Nr: 2162-22.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 V I S T O S.

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir, justificando concretamente a pertinência de cada 

uma, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74694 Nr: 1281-11.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação de ref. 34, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53236 Nr: 2022-27.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON LUIZ GAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLIDE INDUSTRIA BRASILEIRA, LEANDRO 

ARAUJO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da leigslção vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora na pessoa de seu Advogado para 

manifestação acerca da juntada de fls. 49 e 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86077 Nr: 2940-21.2019.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENILSON CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Diante de todo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na 

denúncia para o fim de condenar o réu Jenilson Carvalho da Silva pelos 

crimes definidos nos artigos 12 e 16, VI, ambos da Lei nº 10.826/2003 

(posse irregular de arma de fogo e recarregar, sem autorização legal, 

munições), em cúmulo material, absolvendo-o da acusação dos delitos de 

constrangimento ilegal majorado e porte ilegal de arma de fogo.Proferido 

édito condenatório, passo a individualizar a pena em concreto, em 

homenagem ao que preconiza o art. 5º, XLVI, da CF/88:(...)

substituo por 02 restritivas de direito, consistente em prestação de 

serviços à comunidade e prestação pecuniária, que deverá ser fixada em 

sede de Execução Penal.Para início do cumprimento da reprimenda fixo o 

REGIME ABERTO, porquanto a pena fixada (art.33, §2º, “c”).Considerando 

a primariedade do réu, bem como a pena definitiva fixada, CONCEDO ao 

acusado o direito de apelar em liberdade. Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do réu.Quanto à arma e artefatos apreendidos no 

presente processo, determino o perdimento, em favor da União, que ainda 

não teve destinação, nos termos do artigo 122 do Código de Processo 

Penal e artigo 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.Oficie-se ao Comando do 

Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que 

promova a retirada da arma e artefatos, para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma da Lei n.º 

10.826/2003, artigo 25, com a redação dada pela Lei n.º 11.706/2008, com 

a maior brevidade possível.Condeno o réu, ainda, a pagar as despesas 

processuais (CPP, art. 804).Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código 

de Processo Penal, (

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 53891 Nr: 541-92.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE TICE KUROYANAGI, ESPOLIO DE 

TAMOTSU KUROYANAGI, LAURO MITUO KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FELIX DA SILVA, KATIA CILENE 

GALEANO DA SILVA, VILMAR ANTONIO MISSIO, ROSELI MARIA MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos.

Trata-se de ação de “anulação de escritura pública de compra e venda c/c 

devolução de bem c/c perdas e danos” tendo como partes as em epígrafe.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de acordo, 

pugnando por sua homologação (fls. 144/147).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o epítome do necessário.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide. Impende ressaltar que a autocomposição é a 

melhor forma de pacificação do conflito, eis que as próprias partes 

decidem o que é o mais adequado para por termo àquele entrevero que os 

levaram a procurar o Poder Judiciário.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 

144/147), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e, com fulcro no 

art. 487, inciso III, “b”, do CPC, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.

OFICIE-SE como requerido à fl. 155.

Custas “pro rata”, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74559 Nr: 1198-92.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LARA DA SILVA, PAULO 

APARECIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO APARECIDO DE ALMEIDA, Cpf: 

51263513972, Telefone 45-99953-3554. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO PARA OFERECER 

MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, QUE PODERÁ SER INSTRUÍDA COM 

DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÃO, NO PRAZO DE (15) QUINZE DIAS.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifiquem-se os requeridos para 

oferecerem manifestações por escrito, que poderão ser instruídas com 

documentos e justificações, no prazo de quinze dias, nos termos do 

disposto no art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92. Acolho o item “c” da cota 

ministerial. Proceda-se conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 16 de janeiro de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78372 Nr: 3683-65.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO M. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN JUHAS JORGE - 

OAB:20129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS PAULO M. DA SILVA, Cpf: 

78841518120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/08/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ em face de MARCOS 

PAULO M. DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU)., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 74/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/08/2018

 - Valor Total: R$2.898,16 - Valor Atualizado: R$2.898,16 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.1.Cite-se o executado, por carta, nos 

termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6.830/80, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena 

de penhora. 2.Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.3.Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independente de nova manifestação da 

Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, 

da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação 

com as informações previstas no inciso IV do mesmo artigo 8º e com o 

prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se 

uma vez no órgão oficial. Decorrido o prazo de citação sem o pagamento 

do débito, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de penhora.4.Não pago o débito e não localizados bens para 

penhora, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique 

bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem 

remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a”, do 

Provimento nº. 10/2007 – CGJ. 5.Deixo consignado que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. 6.Não 

havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 

2º, alínea “a” do Provimento nº. 10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao 

arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do 

Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado.7.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora, do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou do seguro garantia. Defiro o disposto no art. 212, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 16 de janeiro de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 57170 Nr: 762-41.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON DIAMANTE NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT17980/A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Embora a parte-autora requeira a pesquisa de endereço do requerido nos 

sistemas de informação ao Judiciário, verifica-se dos autos que até o 

momento não houve o cumprimento do mandado de citação expedido à 

ref.06, não podendo se dizer então que não houve a localização do 

requerido.

Por isso, à Secretaria para:

1. Solicitar o cumprimento com URGÊNCIA do mandado de citação 

expedido à ref.06 (procedendo ao necessário ao cumprimento – intimação 

dos novos procuradores para recolhimento da diligência) e distribuído ao 

Oficial de Justiça à ref.20;
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a) Com a juntada do mandado devidamente cumprido, proceder consoante 

decisão inicial;

b) Em caso negativo, conclusos para eventual busca de novo endereço;

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 51518 Nr: 211-32.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURICIO KASPARY RONN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:11.681/MT

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

À fl. 62, a parte exequente informa o adimplemento integral da dívida em 

execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Destarte, aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução 

quando a obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração do próprio exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos ou penhorados devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos nos autos.

Custas a cargo do executado.

Fixo a verba honorária sucumbencial em desfavor da parte executada no 

mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57170 Nr: 762-41.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON DIAMANTE NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT17980/A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que realize o pagamento da diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 523-66.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM - OAB:21.910/0

 Ante a juntada de contestação, nos termos da legislação vigente, intimo a 

parte requerente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 523-66.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM - OAB:21.910/0

 Intimação Dr. David Clemente Rudy.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-46.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERRI L ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000551-46.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

ATACADÃO S/A EXECUTADO: GERRI L ALVES Vistos. Tendo em vista o 

teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para jurisdicionar na 

Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em exercício a partir do 

dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente processo à Secretaria. 

Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Aripuanã-MT, 19 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000905-71.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DIAS DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000905-71.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

REQUERIDO: ALEX DIAS DO AMARAL VISTOS ETC; Ação de Busca e 

Apreensão proposta com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, 

com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. 

Prefacialmente, intime-se o autor para comprovar o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos moldes do que preconiza o artigo 290 do CPC. 

Cumprida a determinação anterior, para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o requerente cumprido estes requisitos. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a inadimplência por parte do requerido. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou 

ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação. Cumprida a medida, cite-se a parte requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação 

da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004. Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o 

prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda 

ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do 

§4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 08 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000900-49.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VERACI CASSIAMANO REIS STEFANELLO (AUTOR(A))

DARCI MIGUEL STEFANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO PITOL (REU)

MIGUEL PITOL (REU)

MARILENE DA SILVA CONCEICAO PITOL (REU)

MARGARETE PITOL (REU)

PAULO VICENTE PITOL (REU)

ZENILDA PITOL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000900-49.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

DARCI MIGUEL STEFANELLO, VERACI CASSIAMANO REIS STEFANELLO 

REU: ALBINO PITOL, MARGARETE PITOL, PAULO VICENTE PITOL, 

MARILENE DA SILVA CONCEICAO PITOL, MIGUEL PITOL, ZENILDA PITOL 

VISTOS. Acolho a emenda formulada no id. 27830912, a qual passa a 

integrar o pedido inicial. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial e DESIGNO audiência de conciliação para o dia 10/03/2020, 

às 15 horas. Ato contínuo, proceda-se a intimação dos requerentes e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Aripuanã/MT, 13 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-05.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MALTEZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA AGUILAR OAB - MT23971/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

GESSICA MAGALHAES LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000793-05.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

VALDEMAR MALTEZO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária 

objetivando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença 

com a conversão em aposentadoria por invalidez rural, negado no âmbito 

administrativo, sob a alegação de incorreção e injustiça da medida, uma 

vez que estaria demonstrada, pelos documentos juntados, a qualidade de 

segurado especial do autor, bem como por laudos médicos a incapacidade 

ostentada pelo esse, consubstanciada em neoplasia maligna – CID 

10-C34.9. Somente por esse breve relato já é possível antever a ausência 

de um dos requisitos essenciais à concessão de tutelas provisórias em 

nosso ordenamento jurídico processual vigente, qual seja, o da 

probabilidade do direito. Com efeito, pretende o autor a concessão de 

benefício de auxílio-doença com a posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez rural, em decorrência de neoplasia maligna – CID 10-C34.9, 

que o incapacitaria para desemprenhar suas funções regulares, 

admitindo, todavia, que submetido ao crivo previdenciário, não houve a 

comprovação da qualidade de segurado especial do autor. Ora, ainda que 

seja possível a modificação da conclusão administrativa, é evidente que tal 

condição depende de prova documental exauriente, que desfaça a 

presunção de legalidade do ato administrativo praticado. Colho da 

jurisprudência federal: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO 

ESPECIAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos 

para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do 

requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter temporário da 

incapacidade. 2. A concessão de auxílio-doença a segurado especial 

independe de carência, mas pressupõe a demonstração do exercício de 

atividade rural no período de 12 meses anteriores ao requerimento 
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administrativo, ainda que de forma descontínua. 3. A condição de 

trabalhador rural deve ser comprovada por início de prova material 

corroborado por prova testemunhal. 4. Hipótese em que, comprovados os 

requ is i tos ,  é  dev ido o  auxí l io -doença.  (TRF-4  -  AC : 

50034606720194049999 5003460-67.2019.4.04.9999, Relator: JORGE 

ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 29/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Quanto à questão de ser segurado especial, 

embora tenha sido juntado documento alusivo à notas de controle 

relacionadas a aquisições de instrumentos de trabalho rural, o cenário de 

trabalhador rural em regime de economia familiar não se mostra 

suficientemente delineado. O que se indicou foi situação pontual, sem 

detalhamento suficiente apto a definir que, além de morar em local “rural”, 

exerce atividades rurais em regime de economia familiar. Desse modo, não 

existindo prova robusta o suficiente para a antecipação dos efeitos da 

tutela requestada, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se o 

requerido, isso para contestar o contido na Inicial, conferindo-se o prazo 

de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo 

de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal; Após, à 

parte-autora para impugnação (se houver resposta com contestação) ou 

para especificar provas (se ocorrer a revelia); Sem prejuízo, levando-se 

e m  c o n s i d e r a ç ã o  o  t e o r  d o  o f í c i o  c i r c u l a r  n º 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às audiências de mediação ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Às providências. Aripuanã/MT, 14 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-56.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA BENALIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000421-56.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

MARIA ANGELA BENALIA DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS V I S T O S. Cuida-se 

de ação de aposentadoria por idade, vertida sob os fundamentos de que a 

autora trabalhou como segurada especial (rurícola) e por ter completado a 

idade necessária, postula pela aposentadoria como segurada especial. 

Considerando a manifestação expressa da parte autora sobre o 

desinteresse na composição da lide, nos termos do artigo 334, § 4º, I, do 

CPC/2015, bem como o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Cite-se deverá a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo da lei. Vindo aos autos a contestação, 

dê-se vistas dos autos, se presentes algumas das matérias definidas nos 

arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para 

saneamento do feito e designação de audiência instrutória. Defiro, porque 

atendidos os requisitos da Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade 

judiciária em favor da demandante, ante a prova, por ora suficiente, de 

insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/ MT, 14 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-63.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB - MT3249/O (ADVOGADO(A))

MYRIAN ROSA DA SILVA OAB - RO9438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000815-63.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

AILTON LUIZ DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL V I S T O S. Cuida-se de ação previdenciária de 

concessão de aposentadoria por invalidez especial, proposta em face do 

INSS por meio da qual pretende o autor a concessão do benefício 

correspondente, alegando que foi diagnosticado com fratura de coluna 

vertebral (CID S.22.0 S32.0), afastando-lhe do trabalho, fato este que 

justificaria o deferimento do benefício requestado. Realizado o 

requerimento do benefício na esfera administrativa, esse foi negado, sob a 

justificativa de que a incapacidade não foi comprovada no período da 

solicitação do benefício. Considerando a manifestação expressa da parte 

autora sobre o desinteresse na composição da lide, nos termos do artigo 

334, § 4º, I, do CPC/2015, bem como o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Cite-se deverá a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo da lei. Vindo aos autos a contestação, 

dê-se vistas dos autos, se presentes algumas das matérias definidas nos 

arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para 

saneamento do feito e designação de audiência instrutória. Defiro, porque 

atendidos os requisitos da Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade 

judiciária em favor da demandante, ante a prova, por ora suficiente, de 

insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se Aripuanã/ MT, 14 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-81.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAGEL OAB - MT23645-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000775-81.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

JOAO GONCALVES DA SILVA FILHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL V I S T O S. Cuida-se de ação previdenciária 

objetivando a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença 

com a conversão em aposentadoria por invalidez, negado no âmbito 

administrativo, sob a alegação de incorreção e injustiça da medida, uma 

vez que estaria demonstrada, por laudo médico a incapacidade ostentada 

pelo autor, consubstanciada em Hérnia Umbilical Recidivada (CID.10 – K 

42.9), tornando-o incapacitado para o labor que desempenha 

regularmente. Considerando a manifestação expressa da parte autora 

sobre o desinteresse na composição da lide, nos termos do artigo 334, § 

4º, I, do CPC/2015, bem como o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015, razão pela qual deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC ato. Cite-se deverá a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo da lei. Vindo aos autos a contestação, 

dê-se vistas dos autos, se presentes algumas das matérias definidas nos 

arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para 

saneamento do feito e designação de perícia e audiência instrutória. 

Defiro, porque atendidos os requisitos da Lei nº 1.060/50, os benefícios de 

gratuidade judiciária em favor da demandante, ante a prova, por ora 
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suficiente, de insuficiência de recursos para custear as despesas 

processuais. Intime-se. Cumpra-se. Aripuanã/ MT, 15 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000791-35.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA MAXIR PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000791-35.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

NEUSA MARIA MAXIR PACHECO REU: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. 

Analisando o bojo dos autos, constato que foram requeridos os benefícios 

da justiça gratuita. Todavia, de elementar conhecimento que as petições 

iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos, pois a 

inicial sequer veio acompanhada de documento indicativo da situação de 

hipossuficiência alegada pela parte. Imperiosa, portanto, a emenda da 

inicial, nos termos do art. 321 do diploma processual, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documento 

pertinente (contracheque, extrato bancário, declaração de IRPF, certidão 

negativa de bens imóveis, etc.) que comprove a condição de 

hipossuficiente afirmada na inicial, ou, no mesmo prazo, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Com a emenda ou o decurso do prazo, 

conclusos. Às providências. Aripuanã/MT, 15 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000899-64.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VICTOR RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000899-64.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RENATO VICTOR RODRIGUES 

VISTOS. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. De preambulo, 

cumpre salientar que a nova sistemática do diploma processual vigente 

trouxe como um dos seus vetores principiológicos a busca por uma 

solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de 

transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, sendo 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse 

sentido, colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o 

procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das 

partes para a audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A 

ausência de previsão deve ser interpretada como tomada de opção 

consciente do legislador de não submeter os embargos à execução ao 

procedimento comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o 

magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, 

fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o executado 

para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por 

meio de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença 

(art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 15 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-34.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR BATISTA GARCIA 85713430120 (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000901-34.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA REU: LINDOMAR 

BATISTA GARCIA 85713430120 VISTOS. Acolho a emenda formulada pelo 

autor por meio da petição de ID. 27658941. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal, razão pela qual RECEBO-A. Tendo em vista que o autor optou pela 

não realização da audiência de conciliação, mas colocou-se a disposição 

para transacionar, com possibilidade de parcelamento, através de contato 

com o patrono da causa Dr. Frederico Dórea Saldanha Borges, telefones 

(65) 3057-0337 e (65) 98114-3513, cite-se o demandado dos termos da 

ação e, para que, inclusive assinale interesse na autocomposição (art. 

334, § 5º do CPC), salientando que se positiva a resposta o prazo para 
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defesa passará a decorrer da aludida audiência que deverá ser agendada 

e realizada pelo conciliador do CEJUSC, devendo se fazer representado 

por advogado, ou se manifestado o desinteresse, a partir da aludida 

recusa. Faça constar no mandado as advertências legais. Aportando aos 

autos contestação, manifeste-se o autor se alegadas quaisquer das 

matérias indicadas nos arts. 337 e 350 do CPC, no prazo de 15 dias e, 

após, concluso para saneamento. Às providências. Aripuanã/MT, 15 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-19.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANERIAS EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA AGUILAR OAB - MT23971/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000902-19.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

ANERIAS EVANGELISTA DOS SANTOS REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Cuida-se de 

ação previdenciária objetivando o restabelecimento de benefício 

previdenciário de auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por 

invalidez rural, negado no âmbito administrativo, sob a alegação de 

incorreção e injustiça da medida, uma vez que estaria demonstrada, por 

laudos médicos a incapacidade ostentada pelo autor, consubstanciada em 

transtorno dos discos lombares (CID-M511), Espondilose (CID – M47) e 

compressões das raízes e dos plexos nervosos (CID-G55), tornando-o 

incapacitado para o labor que desempenha regularmente. Somente por 

esse breve relato já é possível antever a ausência de um dos requisitos 

essenciais à concessão de tutelas provisórias em nosso ordenamento 

jurídico processual vigente, qual seja, o da probabilidade do direito. Com 

efeito, pretende o autor o restabelecimento de benefício de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, em decorrência de doença na coluna 

vertebral irreversível, sendo a patologia degenerativa, que o incapacitaria 

para desemprenhar suas funções regulares, admitindo, todavia, que 

submetido à perícia oficial previdenciária, não houve constatação da 

aludida incapacidade. Ora, ainda que seja possível a modificação da 

conclusão administrativa, é evidente que tal condição depende de prova 

pericial exauriente, que desfaça a presunção de legalidade do ato 

administrativo praticado pelo corpo técnico do Instituto previdenciário 

nacional. Colho da jurisprudência federal: PROCESSUAL CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.1. 

De acordo com o artigo 273 do CPC, o juiz pode antecipar os efeitos da 

tutela pretendida desde que, havendo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação. 2. Pelo próprio teor da decisão agravada já é possível 

perceber que a medida antecipatória da tutela foi deferida sem o 

preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, gozando a perícia médica 

realizada pela autarquia previdenciária de presunção de legitimidade, um 

dos atributos do ato administrativo, somente por meio de prova inequívoca 

em sentido contrário seria possível reconhecer a incapacidade do autor. 3. 

Não se mostra razoável autorizar a concessão do auxílio-doença com 

base, exclusivamente, em atestado médico particular, quando dissidente 

do resultado constatado na perícia médica oficial. Há induvidosamente, 

frágil elemento probatório que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela sem a realização de perícia médica judicial 

determinada para este fim” (TRF-5ª Região, Processo:AG 

13991020134059999, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho 

Moreira, Quarta Turma). Desse modo, não existindo prova robusta o 

suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, INDEFIRO 

o pedido de tutela antecipada. Cite-se o requerido, isso para contestar o 

contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 

183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 

do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado entre o 

TJMT e a Procuradoria Geral Federal; Após, à parte-autora para 

impugnação (se houver resposta com contestação) ou para especificar 

provas (se ocorrer a revelia); Sem prejuízo, levando-se em consideração 

o teor do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela 

parte requerida, informando a impossibilidade de comparecimento às 

audiências de mediação ante o reduzido número de procuradores na 

região, resta prejudicado o disposto no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Às 

providências. Aripuanã/MT, 14 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000890-05.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL HERMELINO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000890-05.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MANOEL HERMELINO DE 

CARVALHO VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 
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(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 15 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000470-97.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOES BEZERRA (REQUERENTE)

ALESSANDY PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000470-97.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: ALESSANDY PEREIRA SANTANA, JORGE GOES BEZERRA 

VISTOS. Acolho a emenda formulada no id. 23712280, a qual passa a 

integrar o pedido inicial. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável c/c regularização de guarda, visitas, alimentos e partilha 

de bens consensual, vertida por Alessandy Pereira Santana e Jorge Goes 

Bezerra. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Tratando-se de 

ação versando sobre interesse de menor, determino o processamento da 

lide em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Verificando-se presente 

interesse de menor, vistas ao Ministério Público para manifestação. Após, 

conclusos para eventual homologação. Às providências. Aripuanã, 15 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000894-42.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPUANA NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000894-42.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: ARIPUANA NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP 

VISTOS. Intime-se a parte-autora para comprovar o recolhimento das 

custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Ante a manifestação expressa do 

requerente sobre o desinteresse na realização de audiência de 

autocomposição, cite-se o demandado dos termos da ação e, para que, 

inclusive assinale interesse na autocomposição (art. 334, § 5º do CPC), 

salientando que se positiva a resposta o prazo para defesa passará a 

decorrer da aludida audiência que deverá ser agendada e realizada pelo 

conciliador do CEJUSC, devendo se fazer representado por advogado, ou 

se manifestado o desinteresse, a partir da aludida recusa. Às 

providências. Aripuanã/MT, 17 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000226-71.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDA GOMES DOS SANTOS LAU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000226-71.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: VANILDA GOMES 

DOS SANTOS LAU V I S T O S. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S. A. em face de Vanilda 

Gomes dos Santos Lau, devidamente qualificados. Recebida a petição 

inicial, houve o deferimento da medida liminar de busca e apreensão (id. 

2304164). Antes da citação da requerida, o autor pugnou pela desistência 

da demanda, visto que transigiram extrajudicialmente. D E C I D O. Havendo 

pedido de desistência da ação pelo autor, homologo por sentença a 

desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse 

jurídico no prosseguimento do feito. Custas remanescentes pelo autor. 

PROMOVA-SE o recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

que estiver em posse de Oficial de Justiça. Quanto ao requerimento de 

oficiar o SERASA e CIRETRAN/DETRAN para que proceda as baixas nas 

restrições eventualmente existente em nome da requerida, INDEFIRO-O, 

visto é competência do autor promover tais diligências. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. Às providências. 

Aripuanã/MT, 17 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000657-08.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABA GUIOMAR DE LIMA BOTONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000657-08.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: ABA GUIOMAR DE 

LIMA BOTONI V I S T O S. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por Banco Finasa BMC S.A. em face de Abba Guiomar de Lima 

Botoni, devidamente qualificados. Recebida a petição inicial, houve o 

deferimento da medida liminar de busca e apreensão (id. 24431222). 

Antes da citação da requerida, o autor pugnou pela desistência da 

demanda. D E C I D O. Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, 

homologo por sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do feito. Custas 

remanescentes pelo autor. PROMOVA-SE o recolhimento de eventual 

mandado de busca e apreensão que estiver em posse de Oficial de 

Justiça, bem como a baixa da restrição realizada junto ao sistema 
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RENAJUD. Ante a desistência do prazo recursal, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. Às providências. Aripuanã/MT, 17 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000606-94.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000606-94.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos... 

CUMPRIR integralmente a decisão retro. Aripuanã/MT, 24 de setembro de 

2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000442-32.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAILDO DOS SANTOS DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORI MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000442-32.2019.8.11.0088 EXEQUENTE: RAILDO DOS SANTOS DE 

PAULO EXECUTADO: DORI MADEIRAS LTDA - EPP Vistos... Analisando a 

Inicial, verifica-se que não houve a juntada de certidão de trânsito em 

julgado da sentença ora executada. Portanto, com fundamento no artigo 

321 do Código de Processo Civil, a Emenda à Inicial é de rigor, exatamente: 

Ø Juntar certidão de trânsito em julgado da sentença executada; Por isso, 

à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora para que emende a 

petição inicial, levando em conta o acima argumentado, isso em 15 

(quinze) dias; 2. Após manifestação (ou decurso de prazo), conclusos. 

Cumprir. Aripuanã/MT, 04 de novembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-80.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA SERAFINI OAB - MT0009582S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010106-80.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: SERGIO DOS SANTOS, ROBSON FERNANDO 

DE OLIVEIRA Vistos... Tendo em vista que a Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso designou o Magistrado Fábio Petengill 

para responder cumulativamente por essa Comarca de Aripuanã, com 

entrada em exercício a partir do dia 07/01/2020, promove-se o retorno do 

presente processo à Secretaria. Com a assunção do novo Magistrado, 

para quem desde já se deseja um ótimo trabalho, encaminhar concluso. 

Aripuanã/MT, 19 de dezembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000568-82.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DEBACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ro ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000568-82.2019.8.11.0088. REQUERENTE: FERNANDO DEBACKER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Tendo em vista que a 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso designou o 

Magistrado Fábio Petengill para responder cumulativamente por essa 

Comarca de Aripuanã, com entrada em exercício a partir do dia 

07/01/2020, promove-se o retorno do presente processo à Secretaria. 

Com a assunção do novo Magistrado, para quem desde já se deseja um 

ótimo trabalho, encaminhar concluso. Aripuanã/MT, 19 de dezembro de 

2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-86.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000904-86.2019.8.11.0088. REQUERENTE: THIAGO BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. VISTOS. Cuida-se de ação de declaração de 

inexistência de débito c/c cumulada com indenização por danos morais. 

Consta da inicial que quando tentou efetuar compras no comércio local a 

parte autora foi surpreendida com a existência de uma negativação 

registrada em seu nome no valor de R$ 403,74 (quatrocentos e três reais 

e setenta e quatro centavos), incluída pela requerida junto ao serviço de 

proteção ao crédito em 16 de setembro de 2019, causando-lhe assim, 

danos morais, porque a referida inscrição seria indevida, por não terem as 

partes qualquer relação comercial. Diante de tal situação, ajuizou a 

presente demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, a 

exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Instruiu a inicial 

com os documentos. Era o que tinha para informar. Decido. Em se tratando 

de pedido de concessão de tutela provisória, em sede antecipatória, 

estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os requisitos exigidos 

pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito apontado como violado 

ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a 

pretensão de urgência. Dito isso, a mim parece inicialmente muito relevante 

destacar na esteira das lições doutrinárias que a probabilidade do direito, 

a que alude o citado dispositivo legal se trata da “situação decorrente da 
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preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais 

sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, 

ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos 

que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas 

somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, 

pela qual na mente do observador os motivos convergentes e os 

divergentes comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não 

se anima a afirmar, também não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: 

A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 145). Fixada essa premissa, há que se observar que a pretensão do 

autor está fundamentada na inexistência de relação contratual com a 

requerida, afirmando, em síntese que nunca contratou os serviços que 

originaram o débito reclamado. Somente por esse resumo já se pode 

concluir que, nesse momento processual tudo o que se tem são 

afirmações unilaterais do autor, carentes de prova suficientemente 

convincente do fato gerador do direito por ele alegado. Sendo assim, 

nesse primeiro giro de olhos, nada havendo na inicial ou nos documentos 

acostados ao feito com ela, que demonstre a alegação de que a 

negativação levada a efeito se deu sem qualquer tipo de relação 

contratual entre as partes, fragiliza-se o argumento exordial e 

desaconselha-se o deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o 

tema, colho da jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a 

jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca 

da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de 

que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que 

uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser 

provada. Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou 

um fato contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada 

a alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, 

Rel. p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015. Cite-se a 

parte reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, a 

qual designa-se para o dia 19.02.2020, às 13h30min. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Às providências, expedindo o necessário. 

Aripuanã (MT), 10 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito 

em Designação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37737 Nr: 433-05.2010.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SCHIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L POIER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte autora para manifestação ante a juntada de 

Carta Precatória fls. 117/120, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000612-04.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000612-04.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos... 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. HAVENDO 

impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para 

concordar, seja para questionar o apontado; 3. NÃO IMPUGNADA a 

execução (ou concordando a parte-autora com o indicado pela requerida), 

de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às 

normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV). Feito isso, 

INTIMAR a parte-requerida para pagamento. Havendo pagamento, EXPEDIR 

Alvará para o levantamento. Não havendo, conclusos; 4. CONCORDANDO 

a requerida na expedição de RPV/Precatório, DEVE a parte-autora 

depositar em Secretaria as Certidões originais (se ainda não feito); 5. 

SENDO O CASO, independente de intimação, pode a parte-autora se 

manifestar no sentido de RENUNCIAR ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV; 6. Havendo impugnação e discordância 

da parte-autora, conclusos. Aripuanã/MT, 24 de setembro de 2019. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000614-71.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000614-71.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos... 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. HAVENDO 

impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para 

concordar, seja para questionar o apontado; 3. NÃO IMPUGNADA a 

execução (ou concordando a parte-autora com o indicado pela requerida), 

de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às 

normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV). Feito isso, 

INTIMAR a parte-requerida para pagamento. Havendo pagamento, EXPEDIR 

Alvará para o levantamento. Não havendo, conclusos; 4. CONCORDANDO 

a requerida na expedição de RPV/Precatório, DEVE a parte-autora 

depositar em Secretaria as Certidões originais (se ainda não feito); 5. 

SENDO O CASO, independente de intimação, pode a parte-autora se 

manifestar no sentido de RENUNCIAR ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV; 6. Havendo impugnação e discordância 

da parte-autora, conclusos. Aripuanã/MT, 24 de setembro de 2019. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000618-11.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000618-11.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos... 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. HAVENDO 

impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para 

concordar, seja para questionar o apontado; 3. NÃO IMPUGNADA a 

execução (ou concordando a parte-autora com o indicado pela requerida), 

de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento do débito, atentando-se às 

normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da 

Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 10.656/17 (limite 

para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho da Magistratura de Mato 

Grosso (procedimento para pagamento por meio de RPV). Feito isso, 

INTIMAR a parte-requerida para pagamento. Havendo pagamento, EXPEDIR 

Alvará para o levantamento. Não havendo, conclusos; 4. CONCORDANDO 

a requerida na expedição de RPV/Precatório, DEVE a parte-autora 

depositar em Secretaria as Certidões originais (se ainda não feito); 5. 

SENDO O CASO, independente de intimação, pode a parte-autora se 

manifestar no sentido de RENUNCIAR ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV; 6. Havendo impugnação e discordância 

da parte-autora, conclusos. Aripuanã/MT, 24 de setembro de 2019. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-02.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARQUES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010020-02.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCINETE MARQUES 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos... Trata-se de 

Recurso Inominado interposto contra a sentença. Ante a tempestividade já 

certificada (id 22447976), recebe-se o recurso “com efeito” suspensivo 

(art. 43 da Lei 9.099), ante a possibilidade de alteração dos valores. 

Assim, INTIMAR o recorrido para contrarrazões. Após, com ou sem elas, 

REMETER os autos à Turma Recursal. Intimar. Cumprir. Aripuanã/MT, 24 de 

setembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-15.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLER HOFFMANN LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000038-15.2018.8.11.0088. REQUERENTE: ROSICLER HOFFMANN 

LUCAS REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Vistos... 

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença. Ante a 

tempestividade já certificada (id 23112819), recebe-se o recurso “com 

efeito” suspensivo (art. 43 da Lei 9.099), ante a possibilidade de alteração 

dos valores. Considerando que já houve a apresentação de contrarrazões 

(id 24011598), REMETER os autos à Turma Recursal. Intimar. Cumprir. 

Aripuanã/MT, 24 de setembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000171-57.2018.8.11.0088
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Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000171-57.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista o teor 

do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que remove este Magistrado para jurisdicionar na Comarca 

de Nova Canaã do Norte, com entrada em exercício a partir do dia 

07/01/2020, promovo o retorno do presente processo à Secretaria. Com a 

assunção do novo Magistrado, retorne concluso. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Aripuanã/MT, 19 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010223-66.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EGON LUIZ GAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J G PORTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010223-66.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: EGON LUIZ GAUER 

EXECUTADO: J G PORTO - ME Vistos. DEFIRO parcialmente os pedidos 

insertos no petitório de id. 16303263. Assim, DETERMINO a inclusão da 

parte executada no cadastro de inadimplentes, o que faço com espeque 

no art. 782, § 3º, do CPC. Proceda-se, via sistema RENAJUD, com o 

bloqueio e a penhora de veículos automotores registrados em nome da 

parte executada. Se infrutífero ou parcialmente frutífero o cumprimento da 

execução, proceda-se, via sistema INFOJUD, com a busca das três 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada, intimando-se 

o exequente, em seguida, para pugnar pelo que entender de direito, em 

cinco (5) dias. Neste caso, saliento que, por se tratar de informação 

acobertada por sigilo, as declarações de imposto de renda deverão ser 

mantidas em pasta própria, junto à Secretaria da Vara. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Aripuanã MT, 19 de 

dezembro de 2019. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000696-05.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DAS DORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) 

DA SEFAZ/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000696-05.2019.8.11.0088. REQUERENTE: VERA LUCIA DAS DORES 

REQUERIDO: COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS 

PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos... I RELATÓRIO Trata-se 

de petição intitulada “Ação de indenização por dano moral c/c tutela de 

urgência” ajuizada por Vera Lúcia das Dores contra o Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Fazenda, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Antes mesmo da análise do 

pedido inicial, a parte-autora requereu a desistência da ação. Vieram os 

autos conclusos. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a parte autora 

manifestou pela desistência da ação. Desta forma, diante do requerimento 

formulado, a extinção do processo é medida que se impõe. Outrossim, 

postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do mérito quando 

se homologar a desistência da ação, hipótese que se coaduna ao caso em 

tela. III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. Sem custas, ex vi legis. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Publicar. Intimar. Cumprir. Aripuanã/MT, 04 de novembro de 2019. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000608-64.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000608-64.2019.8.11.0088. REQUERENTE: VILMAR CARLOS MOREIRA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos... I RELATÓRIO 

Trata-se de petição intitulada “Alvará Judicial” ajuizada por Vilmar Carlos 

Moreira, Josemar Wagner Moreira e Itamar Alberto Moreira, todos 

devidamente qualificados nos autos. Antes mesmo da análise do pedido 

inicial, a parte-autora requereu a desistência da ação, vez que distribuiu o 

feito em duplicidade. Vieram os autos conclusos. II FUNDAMENTAÇÃO 

Verifica-se que a parte autora manifestou pela desistência da ação. Desta 

forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida 

que se impõe. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não 

resolução do mérito quando se homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. Sem custas, ex vi legis. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publicar. Intimar. Cumprir. 

Aripuanã/MT, 04 de novembro de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000001-15.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SONILDA GERMANO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, para apresentarem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando a necessidade de cada uma delas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000151-93.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. D. C. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI OAB - SP316000 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000151-93.2019.8.11.0100. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TEQUENDAMA AGROPECUARIA 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de Requerimento de Busca e Apreensão 

proposto por Massey Ferguson Administradora de Consórcios LTDA 

contra Tequendama Agropecuária LTDA. O requerimento foi recebido na 

decisão de id. 18630086. Certificou-se ao id. 20501348, que a parte autora 

mesmo devidamente intimada, deixou de comprovar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. Diante disso, intime-se a parte autora, por 

meio de seu procurador constituído, para que se manifeste e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000853-39.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADEMIR CASSIANO DE MOURA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000849-02.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E CEREAIS GIACON LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000846-47.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBILENE PRUDENCIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000904-50.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

TINOVE INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ASSUMPCAO CABELLO OAB - SP103068 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MAB - SP SOLUCOES EM MADEIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIO DE ROSSI (REQUERIDO)

7ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE/MT (DEPRECADO)

GISELMA TATIANA DOS SANTOS DE ROSSI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000903-65.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSSON MARIUSSI (INVENTARIANTE)

Outros Interessados:

1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-20.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000006-03.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERIDO)

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001009-27.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SOLANGE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000005-18.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000005-18.2020.8.11.0100. 

REQUERENTE: DAIANE BORGES PEREIRA REQUERIDO: ALESSANDRO 

DOS SANTOS FERREIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio 

consensual c/c divisão de bens, guarda e regulamentação de visitas 

proposta por Daiane Borges Pereira e Alessandro dos Santos Ferreira, 

ambos qualificados na inicial. Defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita aos Requerentes, nos termos do art. 98, do Novo Código de 

Processo Civil. Recebo a petição inicial, porque presentes os requisitos do 

artigo 319, NCPC. Processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil). Dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação. Cumpra-se. Diligências necessárias. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000842-10.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000842-10.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: REJANE RIBEIRO MOURA REQUERIDO: GERSON SOARES 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II do Código de Processo Civil). Trata-se de ação de Revisão de 

Alimentos c/c Regularização de Guarda c/c Limitação de Visitas c/c 

Aplicação de Medidas de Proteção c/c Antecipação de Tutela movida por 

Henrique Ribeiro Oliveira e Gederson Ribeiro de Oliveira, representados 

por sua genitora Rejane Ribeiro Moura em desfavor de Gerson Soares de 

Oliveira, todos qualificados nos autos. Afirma que promoveu ação de 

alimentos (processo nº. 1625-24.2016.811.0100 – código 61813) 

versando regularizar a pensão alimentícia em favor dos menores, onde em 

audiência de conciliação restou fixada a obrigação do genitor pagar R$ 

300,00 (trezentos reais) a título de pensão alimentícia, e quando 

empregado, 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como, 

rateada entre os pais as despesas extraordinárias na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada. Alega que as partes não estão em 

acordo quanto à necessidade dos menores, já que os valores não tem 

sido cumpridos regularmente pelo alimentante, tanto que já é objeto de 

execução. Aduz que o requerido constantemente expõe os menores a 

situações de risco. Explica que mesmo quando exerce as visitas aos 

menores, quase sempre está alcoolizado ou acaba por levar as crianças 

em ambientes não adequados, como "botecos", onde há comercialização 

de bebidas alcoólicas. Prossegue em sua narrativa afirmando que é 

comum nos finais de semana em que as crianças estão com o requerido e 

devido ao nível de alcoolismo, os meninos retornam para casa da 

requerente sozinhos, por impossibilidade do genitor de realizar a simples e 

primordial tarefa de zelar e cuidar dos menores. A requerente afirma que 

quando os menores estão na companhia do requerido, este denigre a 

imagem da requerente pelo motivo de que está atualmente se relacionando 

com outra pessoa, culpando a requerente pela situação em que se 

encontra. Objetiva, em sede de tutela de urgência antecipada, a 

concessão da guarda provisória, bem como a realização de estudo 

psicossocial com as partes e a suspensão das visitas dos menores ao 

genitor. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a 

concessão da guarda provisória em favor da requerente, a suspensão do 

direito de visitas do genitor/requerido, a realização do estudo psicossocial 

na residência das partes, bem como a citação do requerido (id. 

25610908). É o relato. Fundamento e decido. De plano, considerando que 

a requerente demonstrou a sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95 do NCPC. O Novo Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas 

espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme 

artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando a 

parte autora a existência de periculum in mora para a necessidade de 

efetivação da medida, indispensável se mostra o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que 

assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 
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houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Portanto, necessário 

se faz, no caso, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesta esteira, para fins de 

concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além 

de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, está bem 

demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, 

eis que, os documentos apresentados e considerando a natureza da 

ação, são suficientes para a concessão do pedido de antecipação, nesta 

fase sumária. Estando, portanto, presentes os requisitos do art. 300, do 

NCPC, impõe-se o deferimento da medida de urgência. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 

VISITAS. PRETENSÃO DO PAI EM CONVIVER COM A FILHA. GENITOR 

COM COMPORTAMENTO AGRESSIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE 

VISITAS. 1. A convivência entre o infante e seus pais, ou com outros 

parentes com os quais guarde alguma relação afetiva, deve ser apreciada 

em sintonia com o princípio da proteção integral. 2. A suspensão do direito 

de visitas do pai ao filho é medida excepcional, justificada por 

circunstâncias relevantes que recomendem o afastamento do genitor em 

nome do princípio da preservação do melhor interesse da criança, que 

compreende a tutela da sua integridade física e psíquica. 3. Dessa forma, 

não é recomendável, no momento, o estabelecimento de visitas 

supervisionadas em razão do comportamento demonstrado pelo genitor. 

No entanto, é da própria essência da matéria ora em análise a 

reversibilidade da medida, razão pela qual, diante da alteração da situação 

fática, pode ser reavaliado o pedido de visitas ao filho formulado pelo 

genitor, devendo sempre ser considerado o melhor interesse da criança. 

4. Recurso desprovido. (TJ-DF 20160210018530 - Segredo de Justiça 

0001830-67.2016.8.07.0002, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de 

Julgamento: 10/05/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 16/05/2018 . Pág.: 285/290) (Grifei) RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA À 

FILHA – SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA - DECISÃO EM 

CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS – QUESTÕES 

DEVIDAMENTE ANALISADAS E JULGADAS – RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem que tenha o agravante 

convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a 

retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a 

decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a 

divergência. (AgR 94907/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

13/10/2014) (TJ-MT - AGR: 00949079620148110000 94907/2014, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/10/2014, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2014) (Grifei) Ante o 

exposto e em consonância com o Ministério Público, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Para tanto, determino que expeça-se o Termo de 

Guarda Provisória à Sra. Rejane Ribeiro Moura, a qual deverá ser intimada 

para assiná-lo, no prazo de 15 dias. Ao mesmo tempo,oficie-se à equipe 

multidisciplinar deste juízo, para que realize estudo psicossocial com todos 

os envolvidos no processo e traga aos autos o relatório, informando 

qualquer situação que possa colocar em perigo a saúde ou segurança, 

física ou mental, dos menores, no prazo de 20 (vinte) dias. Determino, 

ainda, que as visitas do genitor aos filhos, até a apuração completa dos 

fatos e das circunstâncias pormenorizadas, sejam realizadas mediante 

acompanhamento do Conselho Tutelar, aos sábados, das 08:00 às 18:00. 

Oficie-se ao Conselho Tutelar para cumprimento. Cite-se a parte requerida 

para que ofereça defesa, no prazo da lei, sob pena de revelia, consoante 

previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do 

mesmo diploma; Apresentada contestação, intime-se a parte autora a 

impugná-la no prazo de quinze dias úteis (artigos 350 e 351 do CPC). Na 

sequência, intimem-se as partes a especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias. Diligências necessárias. Às providências. Após, 

conclusos para saneamento. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-32.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES OAB - PR34667 (ADVOGADO(A))

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN FRUET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL OAB - PR36391 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE Certidão Certifico que, em cumprimento a determinação de Id. 

24612461, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2020, às 

12h00min, a ser realizada pelo Sr. Conciliador. BRASNORTE, 13 de janeiro 

de 2020 Eduarda Spilere Moretto Técnica Judiciária SEDE DO VARA ÚNICA 

DE BRASNORTE E INFORMAÇÕES: Av. General Osório, 363, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-32.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES OAB - PR34667 (ADVOGADO(A))

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN FRUET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL OAB - PR36391 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE Certidão Certifico que, em cumprimento a determinação de Id. 

24612461, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2020, às 

12h00min, a ser realizada pelo Sr. Conciliador. BRASNORTE, 13 de janeiro 

de 2020 Eduarda Spilere Moretto Técnica Judiciária SEDE DO VARA ÚNICA 

DE BRASNORTE E INFORMAÇÕES: Av. General Osório, 363, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000871-60.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA COLINSQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

TASSIANA SABRINA DE OLIVEIRA COLAÇO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000871-60.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: MARCELO DA SILVA COLINSQUE REQUERIDO: TASSIANA 

SABRINA DE OLIVEIRA COLAÇO, MARINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Guarda c/c Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência ajuizada por Marcelo da Silva Colinsque em desfavor de 

Thassiana Sabrina de Oliveira Colaço e Marinalva Ferreira de Oliveira. 

Aduz, em apertada síntese, que é genitor do menor Marcelo Davi Colaço 
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Colinsque, bem como a guarda de fato é exercida pela genitora do menor e 

pela avó materna. Explica que a genitora vem tolhendo o direito do genitor 

em conviver com o filho, dificultando que o menor passe finais de semana 

na companhia do requerente. Prossegue o requerente dizendo que o 

menor está com baixa frequência escolar e que possui grandes dúvidas 

quanto às condições sanitárias, psicológicas e morais as quais o menor 

está submetido quando está na casa de sua genitora. Assim, requereu 

liminarmente, a busca e apreensão do menor. É o essencial do relatório. 

Fundamento e Decido. Pois bem. O Ministério Público se manifestou no id. 

25262457, requerendo a intimação do autor, para informar o endereço 

atual da genitora/requerida Thassiana Sabrina de Oliveira Colaço, ante as 

documentações acostadas aos ids. 24839616 e 24839618, bem como 

pugnou pela realização de estudo psicossocial na residência dos 

envolvidos. Destarte, o Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o autor pela 

existência de periculum in mora para a necessidade de efetivação da 

medida, indispensável é o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim dispõe: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para fins de concessão da 

liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além de 

probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, não restou 

demostrada probabilidade do direito e o perigo de ano ou risco ao 

resultado útil do processo, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, 

eis que, pelos argumentos e documentos atrelados a petição inicial, não 

demostram, ao menos nesta fase sumária do processo, a necessidade de 

concessão de tutela de urgência, pois não vislumbro comprometimento se 

a tutela for concedida após a devida angularização processual e instrução 

do feito. No mais, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o 

contraditório, melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de 

consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, 

portanto, ausentes os requisitos do art. 300, do NCPC, impõe-se o 

indeferimento da medida de urgência. Neste sentido: ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A antecipação da tutela pressupõe 

a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da 

verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, requisitos que, ausentes, impedem a concessão da 

medida. Agravo não provido. (TJDF; Rec 2011.00.2.023267-4; Ac. 

563.382; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Jair Soares; DJDFTE 10/02/2012; 

Pág. 195). (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA SOLICITADA PARA OBRIGAR A CEMAT A 

FORNECER (LIGAR) ENERGIA ELÉTRICA PARA A UC DA RESIDÊNCIA DO 

AUTOR. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM PRÉVIA 

OITIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO (CPC, ART. 273). DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Se há necessidade de 

esclarecimentos, se há dúvida e incerteza quanto aos aspectos 

relevantes do caso, então, obviamente, inexiste "prova inequívoca" com 

aptidão para infundir a dose de verossimilhança necessária à concessão 

da medida. (TJMT; AI 95430/2011; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 08/11/2011; DJMT 22/11/2011; Pág. 71). 

(Grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 

Diante disso, em consonância com a cota ministerial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu procurador habilitado, para que informe o atual 

endereço da requerida, ante as documentações acostadas aos ids. 

24839616 e 24839618, no prazo de 15 (quinze) dias. Citem-se as partes 

requeridas para que ofereçam defesa, no prazo da lei, sob pena de 

revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as 

hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze dias úteis 

(artigos 350 e 351 do CPC). Determino a realização de estudo 

psicossocial, pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo, com as partes 

envolvidas, devendo o laudo ser encaminhado a este Juízo, no prazo de 

20 dias. Com aporte do relatório, abra-se vistas ao Ministério Público. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000157-03.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. H. D. P. (REQUERENTE)

RAINALDO HENRIQUE HAACK DE SOUZA (REQUERENTE)

L. H. H. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DE PAULO OAB - 207.695.552-68 (REPRESENTANTE)

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000157-03.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: RAINALDO HENRIQUE HAACK DE SOUZA, MATHEUS 

HENRIQUE HAACK DE PAULO, LUCAS HENRIQUE HAACK DE PAULO 

REPRESENTANTE: VALDECI PEREIRA DE PAULO REQUERIDO: POSTO 

UNIAO DE BRASNORTE LTDA Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

expedição de alvará judicial para levantamento de verbas de rescisão de 

contrato de trabalho e saldo relativo ao FGTS da falecida Marinalva Keiber 

Haack. A inicial foi recebida ao id. 18713405. Juntou-se petição do autor, 

acostando aos autos declaração de que não há outros bens a inventariar, 

bem como declaração que os autores da demanda são os únicos 

herdeiros (id. 19226578). Juntou-se ofício da Caixa Econômica (id. 

21231865). O Ministério Público se manifestou, requerendo a intimação do 

requerente para que aporte nos autos procuração com a assinatura do Sr. 

Edson Souza Neres, bem como para que comprove a inexistência de bens 

a inventariar, porquanto fora registrado existirem bens no momento da 

lavratura da certidão de óbito e para que junte nos autos certidão de 

dependentes do INSS da de cujus (id. 21562267). É o sucinto relatório. 

Decido. Pois bem. Em acolhimento ao pedido do representante do Ministério 

Público (id. 21562267), DETERMINO a intimação da parte autora, por meio 

de seu procurador habilitado, para que traga aos autos a procuração com 

assinatura do Sr. Edson Souza Neres, a qual outorga poderes ao autor, 

bem como para que comprove a inexistência de bens a inventariar, visto 

que fora registrado existirem bens na lavratura da certidão de óbito da 

falecida e, ainda, para que traga aos autos certidão de dependentes do 

INSS da de cujus, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, acostados aos 

autos os documentos acima, abra-se novas vistas ao Ministério Público. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000447-18.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI CANDIDO DO ROSARIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-80.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO ROGERIO RIBEIRO DE ASSIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATISA MAIARA DE AZEVEDO OAB - MT24312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000417-80.2019.8.11.0100. 

EXEQUENTE: CASSIANO ROGERIO RIBEIRO DE ASSIZ EXECUTADO: 

NEUTO LUIS FERRARI Vistos, etc. Trata-se de ação de execução para 

entrega de coisa certa ajuizada por Cassiano Rogério Ribeiro de Assisem 

desfavor de Neuto Luiz Ferrari. Recebida a inicial ao id. 20680247. Ao id. 

21026863, a parte autora requereu a expedição de certidão para 

averbação premonitória. O executado foi citado, conforme certidão de id. 

21273824. Certificou-se ao id. 21490127, que o executado informou que 

pretende fazer proposta de autocomposição. Certificou-se que 

devidamente citado o executado deixou o prazo transcorrer “in albis” (id. 

23673105). Diante disso, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador constituído, para que se manifeste e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000396-07.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE Certidão Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 

27326685, designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2020, às 

12h00min, a ser realizada pelo Sr. Conciliador. BRASNORTE, 14 de janeiro 

de 2020. EDUARDA SPILERE MORETTO Técnica Judiciária SEDE DO VARA 

ÚNICA DE BRASNORTE E INFORMAÇÕES: Av. General Osório, 363, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000606-58.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIRA AMORIM REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE AMORIM REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000606-58.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: VANDIRA AMORIM REIS DA SILVA REQUERIDO: IRENE 

AMORIM REIS Vistos, etc. Considerando o teor da certidão de Id. 

22752360, bem como que não há previsão acerca da efetiva instalação e 

funcionamento da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio a nobre 

causídica Milena R. da Silva Lanzarini, OAB/MT 15446, como defensora 

dativa, que deverá ser intimada da nomeação, para responder a ação, no 

prazo legal. Uma vez aceita a nomeação, proceda-se à habilitação da 

advogada nos autos. Intimem-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000552-92.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

N. O. M. (REQUERENTE)

E. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000552-92.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: NATALIA OLIVEIRA MEDEIROS, EBERSON ANTONIO 

VOGEL Vistos em correição. Trata-se de ação de dissolução consensual 

de sociedade de fato com definição de guarda, ajuizada por Natalia de 

Oliveira Medeiros e Eberson Antonio Vogel. A requerente juntou ao 

processo manifestação de ID. 22083654, requerendo a extinção do feito 

devido equívoco na distribuição. Pois bem. Primeiramente, concedo os 

benefícios da justiça gratuita às partes, nos termos do art. 98, do NCPC. 

Considerando o teor da última petição, com fulcro no art. 485, inc. VIII do 

CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

Certifique-se o trânsito em julgado, e, após, arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. 

Brasnorte, 25 de julho de 2019. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000154-48.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE Certidão Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 

19301040, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2020, às 

12h30min, a ser realizada pelo Sr. Conciliador. BRASNORTE, 14 de janeiro 

de 2020. EDUARDA SPILERE MORETTO Técnica Judiciária SEDE DO VARA 

ÚNICA DE BRASNORTE E INFORMAÇÕES: Av. General Osório, 363, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000685-37.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. MASSON (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000551-10.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO WAJAKUXI IRANTXE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-84.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MYDEZAZIK RIKBAKTATSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-40.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO WAJAKUXI IRANTXE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA. BRASNORTE, 

17 de janeiro de 2020. ALAN JHONES DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE BRASNORTE E INFORMAÇÕES: Av. General 

Osório, 363, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 TELEFONE: 

(66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000011-59.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE ROSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUMAR PROTTIS (REU)

MARILEA OTONI TIBERY (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSICA DA SILVA ALBRES PROTTIS OAB - 092.626.196-77 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JOSE ROBERTO QUEIROZ JUNQUEIRA (CONFINANTES)

MARIA LAURA QUEIROZ JUNQUEIRA (CONFINANTES)

MARIO FECHIO (CONFINANTES)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-88.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TSAKOK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-56.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

XINUXI MYKY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000633-41.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

XINUXI MYKY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68519 Nr: 3334-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDB, EHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 216 de 1782



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Vistos.

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em face de Jocemar 

Rossoni, decorrente de ameaça praticada contra Erica Haiana da Silva.

As medidas protetivas foram concedidas à Erica Haiana da Silva no dia 30 

de novembro de 2017 (Ref. 04).

Determinou-se à ref. 42, a intimação da vítima para se manifestar quanto 

ao interesse da manutenção das medidas protetivas.

 Juntou-se petição da vítima à ref. 48, requerendo a manutenção das 

medidas protetivas.

Sabe-se que aquelas medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 são 

aplicadas em situações de urgência, - com duração razoável.

 Denota-se no caso em testilha, que o lapso temporal desde aquela 

decisão que manteve as medidas protetivas à Erica Haiana da Silva (ref. 

50), bem como a ausência de persecução penal àquele crime de ameaça 

que deu ensejo a estes autos (Boletim de Ocorrência nº 2017.396212), 

determino que a ofendida seja intimada a manifestar acerca da 

necessidade da manutenção das medidas protetivas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68519 Nr: 3334-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDB, EHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em face de Jocemar 

Rossoni, decorrente de violência doméstica praticada contra Érica Haiana 

da Silva.

A suposta vítima foi intimada e manifestou, por intermédio de sua 

advogada, pela manutenção das medidas protetivas (ref. 84).

A esse propósito, oficie-se à Autoridade Policial informando-a de que 

aquelas medidas protetivas concedidas à ofendida no dia 30/11/2017 

permanecerão por pelo menos mais seis meses. Junte-se cópia da 

decisão proferida por este Juízo e anexe-a ao ofício em comento.

 Não obstante, intime-se o suposto agressor informando-o de que aquelas 

medidas protetivas concedidas à ofendida permanecerão por pelo menos 

mais seis meses.

No mais, a fim de reforçar as advertências anteriormente dadas, 

consigne-se que o descumprimento daquelas medidas protetivas poderá 

acarretar a decretação de sua prisão preventiva (artigo 313, III, do Código 

de Processo Penal) e, além disso, configurar o crime previsto no artigo 

24-A da Lei 11.340/2006. Na ocasião, entregue-se a ele cópia da decisão 

que concedeu as medidas protetivas.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Com o decurso de prazo de seis meses sem eventual manifestação, 

intime-se a ofendida para que ela se manifeste acerca da necessidade da 

manutenção das medidas protetivas.

Após, retornem-me conclusos para eventual revogação das medidas 

protetivas e consequente extinção do feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70495 Nr: 1064-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX WILLIANS CICERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos etc.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

cumpra-se o respectivo acórdão de ref. 144.

Ademais, certifique o Senhor Gestor acerca do trânsito em julgado do 

acórdão.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

Brasnorte/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303, 

Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Vistos etc.

Considerando que a defesa constituída renunciou (ref. 436), intime-se o 

acusado Lucas Rafael Fernandes para constituir novo patrono ou, informe 

a impossibilidade para tal, ocasião em que será nomeado defensor dativo.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

Brasnorte/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60404 Nr: 740-10.2016.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO E ARAUJO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 62080 Nr: 1749-07.2016.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de acordo 

com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68519 Nr: 3334-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDB, EHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Intimação da vítima, na pessoa de sua advogada, quanto ao inteiro teor da 

decisão proferida à ref. 86 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51762 Nr: 190-20.2013.811.0100

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DO MATO GROSSEO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se Notificação Judicial formulado por Federação Sindical 

dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso – FESSP/MT em 

desfavor de Município de Brasnorte, requerendo que seja notificado o 

requerido para que proceda ao desconto em folha de pagamento de todos 

os seus servidores públicos de valor equivalente a 1 dia da remuneração, 

observados o partilhamento e os percentuais do art. 589, inciso I, alínea 

“C”, da CLT.Recebida a inicial, determinou-se a intimação do requerido (fls. 

39).O requerido foi notificado à fl. 7.Determinou-se a intimação da parte 

requerente para efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais (fl.53).A parte requerente se manifestou, requerendo a 

aplicação da imunidade tributária, e caso superada tal tese conceda o 

benefício da gratuidade da justiça (fls. 54/77).É o sucinto do relatório. 

Fundamento e decido.De proêmio, verifica-se no caso em testilha que a 

Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso – 

FEESP/MT, age nos autos na qualidade de substituto processual de filiados 

determinados.Outrossim, por se tratar de pessoa jurídica sem fins 

lucrativos, a parte requerente aduz que não possui recursos próprios 

para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua 

existência.Nesse sentido o STJ entende que os sindicatos fazem jus ao 

benefício da gratuidade da justiça, ainda que independente de prova, 

cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. 

Vejamos:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

PESSOA JURÍDICA – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSS0 - JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRESUNÇÃO – SENTENÇA REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57104 Nr: 710-09.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito ministerial de ref. 77, devendo a exequente ser intimada na 

pessoa de sua Advogada para informar se o executado continua 

inadimplindo com as obrigações alimentares, bem como apresentar o 

débito atualizado, contendo os meses e valores, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me 

conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52357 Nr: 773-05.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO BOTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenar o INSS a implantar ao 

autor HELIO BOTH, o benefício da aposentadoria rural por idade, no valor 

de um salário mínimo por mês, com DIB em 18/11/2015 – fls. 106 e 107 

(data do requerimento administrativo), bem como, ao pagamento dos 

respectivos valores atrasados.A correção monetária deve incidir desde a 

data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir do 

requerimento administrativo, momento da constituição da parte requerida 

em mora – que se deu posteriormente à citação, nessa situação particular. 

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o 

julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 

11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.Quanto aos juros de 

mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem 

ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, j. em 08.10.2019).Não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se.Diligências necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80327 Nr: 2409-93.2019.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:MT 

11.991

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Após a distribuição do respectivo inquérito policial, proceda-se ao 

arquivamento do presente feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDA AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGUAIO LTDA, APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, BANCO 

BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ADRIANA 

AGRÍCOLA LTDA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA., BANCO 

CATERPILLAR S/A, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CONNAN COMÉRCIO 

NACIONAL DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, AUTO POSTO PASQUALOTTO 

LTDA, RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A, TRIQUIMICA 

FERTILIZANTES LTDA EPP, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL -CAIXA, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO SAFRA 

S/A, MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:OAB/MT 

9.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495/A, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890, ALFREDO 

ZUCCA NETO - OAB:154694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:OAB/SP 357.590, CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - OAB:135194, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.944-A, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:MT / 3.719, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267, 

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 196.461, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:SP 236.655, João Paulo Mareschi - OAB:OAB/MT 

11.686, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141-SP, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:OAB/MT 20.985-B, NILSON JOSE FRANCO - OAB:6188-B/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12454, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436/SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104, 

RODRIGO PORTO LAUAND - OAB:OAB/SP 126.258, SUSETE GOMES - 

OAB:163760, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3.150-A, 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Vistos, etc.

Trata-se de Recuperação Judicial de Tequendama Agropecuária Eireli, 

Agropecuária Rio Papagaio LTDA e Apolinário Participações S/A, 

empresas formadoras do Grupo Apolinário.

Diante das objeções ao plano de recuperação judicial que se encontram 

nos autos, CONVOCO a assembleia-geral de credores para deliberar 

sobre o plano de recuperação judicial, que deverá se realizar em 05 de 

março 2020, às 14:00, em primeira convocação, e em 12 de março 2020, 

às 14:00, em segunda convocação, no Hotel Petry, na Rua Tibagi, nº 1569, 

Centro – Brasnorte/MT, conforme ref. 241.

Expeça-se edital, com urgência, para conhecimento dos credores e 

terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, disponibilizando-o 

no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência de que os 

credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da LRF.

 Ato contínuo, intimem-se as recuperandas para providenciarem a 

publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, da LRF) e em jornais de 

grande circulação, comprovando sua circulação nos autos, com 

antecedência mínima de 15 dias, conforme dispõe o art. 36, caput, da LRF.

Deverá, a Secretaria, disponibilizar o expediente no Diário da Justiça 

Eletrônico, para maior alcance e publicidade dos atos.

No mais, ante o aporte das petições de refs. 237 e 242, diga a 

administradora judicial, em 48 (quarenta e oito) horas.

Intimem-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59576 Nr: 399-81.2016.811.0100

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO JOSE PETERLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Brasnorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial para o levantamento de 

saldo relativo ao termo de rescisão de contrato de trabalho da falecida 

Valdineia Rodrigues Alves.

À ref. 15 aportou-se petição requerendo a inclusão dos sucessores no 

polo ativo da ação, para tanto, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor para a devida inclusão de Lorenzo Rodrigues Peterli e Lucas 

Rodrigues Peterli no polo ativo.

Posteriormente, oficie-se à Prefeitura Municipal de Brasnorte/MT, 

cientificando-a acerca do pedido de levantamento do saldo relativo ao 

termo de rescisão de contrato de trabalho de VALDINEIA RODRIGUES 

ALVES, inscrita no CPF sob n.º 009.864.331-28, falecida em 02 de abril de 

2015, pelo requerente, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Instrua-se o expediente com cópia da certidão de óbito carreada aos 

autos.

 Intime-se o autor a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos 

autos declaração, sob as penas da lei, de que a de cujus não deixou bens 

a inventariar, possuindo apenas o saldo da rescisão contratual cujo 

levantamento ora postula, bem como, que não há outros herdeiros.

 Em seguida, diga o Parquet.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75705 Nr: 390-17.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do acusado NILSON VIEIRA 

GOMES, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal e 

imponho-lhe as seguintes medidas cautelares:a)PROIBIÇÃO de contato 

com a vítima de qualquer forma e por qualquer meio de comunicação, bem 

como de aproximação desta no limite de 200 metros (artigo 319, 

III);b)PROIBIÇÃO de ausentar-se da comarca em que reside pelo período 

superior a 08 (oito) dias sem comunicação ao Juízo (artigo 319, IV); 

ec)PROIBIÇÃO de alterar endereço sem prévia comunicação a este 

Juízo.Advirto o acusado que as medidas cautelares ora aplicadas poderão 

ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam 

descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem 

pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante 

a tramitação do processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de 

Processo Penal.Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências finais: a) 

– Intime-se o acusado da revogação da prisão preventiva, mediante a 

fixação de medidas cautelares; b) – Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso, devendo tomar 

ciência das medidas cautelares que lhe foram impostas, firmando termo de 

compromisso; c) Consigne-se que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA 

INDAGAR O ACUSADO ACERCA DE SEU ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE 

NOS AUTOS.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Sirva-se a presente 

como ALVARÁ DE SOLTURA/TERMOS DE COMPROMISSO/OFÍCIO e/ou 

MANDADO DE INTIMAÇÃO.Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive 

em plantão.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53646 Nr: 521-65.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ALVES - OAB:9416/MT, 

José Carlos Carvalho Júnior - OAB:OAB/MT n. 4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o INSS a conceder à 

autora Maria de Lourdes Silva Ferreira o benefício da aposentadoria por 

invalidez, com fulcro art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, com DIB em 14/02/2011 – fls. 34 (data do requerimento 

administrativo).CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto 

que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabil idade. ( . . . ) .  Registre-se . 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54842 Nr: 1279-44.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUNICE GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a 

conceder à autora o benefício da aposentadoria por invalidez, no valor de 

um salário mínimo, com DIB em 10/09/2014 (data do requerimento 

administrativo), bem como, ao pagamento dos respectivos valores 

atrasados, devendo ser descontados os valores já quitados.A correção 

monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e 

os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte 

requerida em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, 

deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na 

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que 

antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto 

aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser 

de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 

11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei 

nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a 

parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das 

prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), 

considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, 

consoante Súmula 178 do STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento 

das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, 

que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, por unanimidade, j. em 08.10.2019).Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 1135-94.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTOS DA LUZ MANENTI, 

FERNANDA APARECIDA DA SILVA, Alexandre Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução em continuação designada para o 

dia 05 de fevereiro de 2020, às 08h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25048 Nr: 1284-08.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA BATISTA GONÇALVES, JULIANA 

RODRIGUES DA SILVA, SINEIR LUIS DE JESUS, ELIAS RIATO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

deduzida na denúncia para:a)ABSOLVER os réus Vanusa Batista 

Gonçalves, Juliana Rodrigues da Silva e Elias Riato Pedroso, qualificados 

na denúncia, das sanções dos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n. 

11.343/2006 com fulcro no art. 386, inciso VIII, do CPP;b)ABSOLVER o réu 

SINEIR LUÍS DE JESUS, qualificado na denúncia, das sanções do art. 180, 

caput, do Código Penal e artigo 35, da Lei n. 11.343/2006 com fulcro no 

art. 386, inciso VIII, do CPP;c)CONDENAR o réu SINEIR LUÍS DE JESUS, 

qualificado na denúncia, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006;d)CONDENAR o réu SINEIR LUÍS DE JESUS ao pagamento das 

custas processuais. (...)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 220 de 1782



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76108 Nr: 571-18.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALIFF JAIME MONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PERES DIAS NUNES 

- OAB:26383/O

 Certifico que, ante a apresentação de Recurso de Apelação pelo 

Ministério Público, visando impulsionar o feito intimo o Réu, por meio de seu 

advogado, a apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60314 Nr: 706-35.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Pedreiro Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Considerando os depoimentos colhidos na presente 

audiência, dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do 

processo à parte requerida para apresentação das alegações finais, na 

forma e no prazo legal. Após, conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57116 Nr: 716-16.2015.811.0100

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucilene Souza da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Primeiramente, em ACOLHIMENTO ao pedido formulado pelo 

representante do Ministério Público (ref.186), determino a continuidade do 

acompanhamento da menor e sua família com a equipe multidisciplinar. 

Determino, ainda, a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, 

para que encaminhem a criança e sua genitora para acompanhamento 

com psicólogo, bem como que a equipe multidisciplinar retifique 

eventualmente o nome da menor constante no último relatório à 

ref.157.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se. Diligências 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75836 Nr: 455-12.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO WAGNER AGUIAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Certifico que, tendo em vista que no ato de sua intimação o réu 

manifestou o desejo de recorrer da sentença proferida nos autos (ref. 

217), visando ao devido impulsionamento do feito como determina a CNGC, 

promovo a intimação da advogada, Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, 

para apresentar as razões do recurso interposto pelo réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 1500-56.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDA DOS SANTOS VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51302 Nr: 838-34.2012.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE BRASNORTE/ MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Arquive-se, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75705 Nr: 390-17.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 Foram devidamente prestadas as informações em HC nº 

1000014-86.2020.8.11.0000, conforme Ofício nº02/2020-GAB e 

comprovante de envio por malote anexos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77327 Nr: 1127-20.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo dos Santos Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Certifico que, ante a apresentação de Recurso de Apelação pelo 

Ministério Público, visando impulsionar o feito intimo o Réu, por meio de seu 

advogado, a apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57862 Nr: 932-74.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dino Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ponderando a alegação de pobreza, nos termos do art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a justificativa e documentos 

acostados e DEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita à 

parte autora.Recebo a petição inicial, porque presentes os requisitos dos 

arts. 319, NCPC e 2° e 3°, Lei 5.478/68.Cite-se a parte requerida para que 

no prazo de 15 (quinze dias) ofereça defesa, sob pena de revelia, 

consoante previsão do artigo 344 do NCPC, ressalvadas as hipóteses do 

artigo 345 do mesmo diploma.Apresentada contestação no prazo acima, 

intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 

351 do NCPC).Na sequência, intimem-se as partes a especificar as provas 

que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.Após, conclusos para saneamento.Intimações e 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57904 Nr: 946-58.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX DE ANDRADE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Mutual de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ponderando a alegação de pobreza, nos termos do art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a justificativa e documentos 

acostados e DEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita à 

parte autora.Recebo a petição inicial, porque presentes os requisitos dos 

arts. 319, NCPC e 2° e 3°, Lei 5.478/68.Cite-se a parte requerida para que 

no prazo de 15 (quinze dias) ofereça defesa, sob pena de revelia, 

consoante previsão do artigo 344 do NCPC, ressalvadas as hipóteses do 

artigo 345 do mesmo diploma.Apresentada contestação no prazo acima, 

intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 

351 do NCPC).Na sequência, intimem-se as partes a especificar as provas 

que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.Após, conclusos para saneamento.Intimações e 

diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59029 Nr: 208-36.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: campo forte representações agicolas ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAM VILMAR PIETSRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18318/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

pela parte credora. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas 

informatizados.Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, 

inclusive com as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do 

processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo 

de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil.Advirta-se, ainda, que o pagamento no 

prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase 

de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido 

eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelas exequentes, razão 

pela qual poderão ser descontadas no momento do depósito.Caso ocorra 

pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dizer 

se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de 

cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em 

anuência em relação à satisfação integral do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59848 Nr: 498-51.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA ROBERTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique à secretaria quanto ao decurso de prazo da parte requerida 

para apresentação das alegações finais.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24605 Nr: 841-57.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.
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Considerando o pleito ministerial de fl. 193, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 15h30min.

Intimem-se e requisitem-se, se necessário.

Cumpra-se com anotação de urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1519-57.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL, CLAUDEMIR 

APARECIDO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA

BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:MT 17.549, FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:MT 16.476/O, LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM - OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente feito 

encontra-se apto para realização de audiência, que designo desde já para 

o dia 06 de fevereiro de 2020, às 13h45min.

Justifico a data, em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo, bem 

como ao fato desta Magistrada encontrar-se cumulando com a 2ª Vara da 

Comarca de Juína/MT.

Intimem-se e requisitem-se, se necessário.

Cumpra-se com anotação de urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 1171-39.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DE MEIRA, 

MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:MT 21.907

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento em continuação 

designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 09 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 2510-67.2018.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de confirmar a liminar 

concedida, declarando extinta a relação negocial havida entre as parte e, 

ainda, para condenar o requerido a pagar à parte autora o montante de R$ 

38.004,55 (trinta e oito mil e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 

que deve ser atualizado pela média INPC/IBGE a partir do inadimplemento 

de cada parcela e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados 

a partir da citação.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e aos honorários do advogado da parte adversa, 

que fixo, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e 

consideradas as especificidades da demanda, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Atente-se a Secretaria para o disposto no artigo 346, CPC. 

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73753 Nr: 2679-54.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCDEDMG, CMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINA DE OLIVEIRA SANTOS 

EMBOAVA - OAB:12300, PATRICIA MARIA PAES DE BARROS - OAB:, 

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc.

MARIÂNGELA SAGIORATTO ajuizou “ação anulatória de ato administrativo 

com pedido de antecipação de tutela” em desfavor de TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BRASNORTE já qualificados nos autos, fundamentando que 

em 2012 houve a realização de Concurso Público na Câmara Municipal de 

Brasnorte, homologado em 11/01/2013. Aduz que fora proposta 

Representação pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e 

RPPS em face da Câmara Municipal de Brasnorte, arguindo suposta 

irregularidade no referido certame. Ao final, determinou-se a anulação 

parcial do Concurso Público 001/2012 e a demissão da requerente.

 A liminar foi concedida.

 Citados, os requeridos contestaram.

 A parte autora impugnou as contestações.

 O Ministério Público se manifestou pela improcedência da demanda.

 É o relato.

 Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e 

o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.

 Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual.

 Certifique-se a tempestividade das petições.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55230 Nr: 21-62.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar a 

requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 1.160,00 (um mil cento e 

sessenta reais), a ser atualizado pela média INPC/IBGE a partir do 
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vencimento da dívida (01.12.2014) e acrescido de juros moratórios de 1% 

ao mês contados a partir da citação.Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais e aos honorários da advogada da 

parte adversa, que fixo, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, e considerada a singeleza da demanda e as poucas 

intervenções que exigiu, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Atente-se a Secretaria 

para o teor do artigo 346, CPC, uma vez que a requerida é revel e não 

possui advogado nos autos. Certifique-se o trânsito em julgado e, caso 

nada seja requerido pelas partes, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62429 Nr: 1960-43.2016.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TATIANE LTDA, FABRÍCIO PARIS 

MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação monitória na qual as partes entabularam acordo, já 

homologado.

 Na petição retro, a parte requerente informou que houve a liquidação do 

débito.

 Assim, arquive-se o feito, com as baixas necessárias, cumprindo 

integralmente a sentença já proferida.

 Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68314 Nr: 3238-45.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC TERCEIRA VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT, AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR LUIZ SIVERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ítalo Jorge Silveira Leite - 

OAB:MT 10.074, Joacir Jolando Neves - OAB:MT 3.610/B, KELTON 

ALFREDO VOLPE - OAB:MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:MT 7.591

 (...) Assim, forte em tais razões, por considerar que o Oficial de Justiça – 

ao contrário do que tenta sustentar o executado –analisou efetivamente a 

propriedade e suas características, deixo de acolher as razões da 

impugnação e mantenho o auto de avaliação impugnado. Expirado e 

certificado o prazo para recurso, CUMPRA-SE as demais finalidades da 

carta precatória, vindo concluso caso necessário. Intimações e 

diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52666 Nr: 1077-04.2013.811.0100

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT 

20.303/O

 Vistos, etc.

Primeiramente, em acolhimento ao pedido formulado pelo representante do 

Ministério Público (fls.117/118), DETERMINO à secretaria que expeça Carta 

Precatória no endereço informado na manifestação retro para intimar a 

requerida, Elza Rodrigues da Silva, da solenidade conciliatória, devendo o 

Oficial indagá-la acerca da possibilidade de constituição de advogado ou 

não para patrocinar sua defesa.

Determino, ainda, a realização de estudo psicossocial na residência onde 

as adolescentes encontram-se inseridas, juntando nos autos o respectivo 

relatório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51642 Nr: 67-22.2013.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BSO, CSO, VSO, JBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 Ante ao exposto, diante da perda do objeto da ação, que se convola em 

superveniente impossibilidade jurídica do pedido, com fulcro no art. 485, 

VI, do NCPC, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de 

mérito.Sem custas.Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52288 Nr: 709-92.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI SCHMOLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 Vistos, etc.

Acolho o pedido constante na cota de fl.137/138.

Para tanto, DETERMINO à secretaria que expeça Carta Precatória para 

intimação da testemunha Willian Luciano Totti, no mesmo endereço da 

intimação anterior, constante na cota ministerial retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69552 Nr: 461-53.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TATIANE LTDA, WOLMAR 

MARCHESIN, SALETE LOURDES PARIS MARCHESIN, FABRÍCIO PARIS 
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MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de embargos de declaração de sentença que 

extinguiu o processo com julgamento de mérito. O recurso foi interposto 

tempestivamente, merecendo ser conhecido.Porém, há manifesto caráter 

infringente nos embargos, o que não é cabível nesta via recursal. O 

embargante requer discutir matéria de mérito decidida e fundamentada na 

decisão.(...) Logo, forçoso concluir que não houve contradição na 

sentença embargada. Isso posto, REJEITO os embargos de 

declaração.Cumpram-se as disposições da sentença proferida. 

Intimem-se. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 1135-94.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTOS DA LUZ MANENTI, 

FERNANDA APARECIDA DA SILVA, Alexandre Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do acusado FABIANO 

SANTOS DA LUZ MANENTI, com fulcro no art. 316 do Código de Processo 

Penal e imponho-lhe as seguintes medidas cautelares:a)PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da comarca em que reside pelo período superior a 08 (oito) 

dias sem comunicação ao Juízo (artigo 319, IV); eb)PROIBIÇÃO de alterar 

endereço se comunicação a este Juízo.Advirto o acusado que as medidas 

cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas 

por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à 

garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem 

necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do artigo 282, 

§ 4º, do Código de Processo Penal.Proceda-se à Escrivania as seguintes 

diligências finais: a) – Intime-se o acusado da revogação da prisão 

preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares; b) – Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, salvo se por outro motivo 

estiver preso, devendo tomar ciência das medidas cautelares que lhe 

foram impostas, firmando termo de compromisso; c) Consigne-se que 

DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR O ACUSADO ACERCA DE SEU 

ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.Sirva-se a presente como ALVARÁ DE 

SOLTURA/TERMOS DE COMPROMISSO/OFÍCIO e/ou MANDADO DE 

INTIMAÇÃO.Cumpra-se, expedindo o necessário, inclusive em plantão.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58362 Nr: 1045-28.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIVINO SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença com pedido de tutela antecipada, proposta por Divino Silva de 

Souza em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À ref. 27, a parte requerida apresentou proposta de acordo, 

acompanhada de cálculo.

Ato contínuo, a parte autora manifestou-se concordando com a referida 

proposta ofertada (ref. 30).

É o relatório necessário. Decido.

Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a solução do 

litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com resolução de 

mérito.

 Por conseguinte, expeça-se o competente RPV/Precatório, conforme 

planilha de cálculo atrelada à ref.27.

Advindo o comprovante de pagamento, expeçam-se os respectivos 

alvarás de levantamento, observando os poderes constantes da 

procuração outorgada à advogada.

Intime-se pessoalmente o autor do alvará expedido, ou havendo a 

comprovação do pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 2820-10.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerimento da parte exequente, no sentido de citação via 

edital, uma vez que tal medida somente é cabível quando esgotadas todas 

as diligências possíveis para a localização da parte executada. (...) Diante 

do exposto, intime-se a parte exequente, por meio de seu procurador 

constituído, para que informe o endereço atualizado da parte executada, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 1338 Nr: 629-46.2004.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSE GREGOLIM ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de intimação por edital do réu, Marcelo Jose Gregolim 

Anacleto, nos termos do artigo 361, CPP, para que manifeste se tem 

interesse no objeto apreendido nos autos, no prazo de quinze dias, sob as 

penas da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24592 Nr: 828-58.2010.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edimilson Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303

 Vistos, etc.

Acolho o pedido constante na cota ministerial de fl.171.

Para tanto, DETERMINO a intimação das testemunhas Cosmo Silva 

Menezes e Maria de Lourdes dos Santos, no endereço mencionado na 

cota retro.

Determino, ainda, a intimação de Alzira Fronstak da Silva, no endereço 

constante nos autos, para que informe o endereço da vítima Leonir José 

Francisco.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69490 Nr: 428-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO GOMES & LIMA LTDA ME, JAKELINE 

SOLANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o requerimento da parte exequente, no sentido de efetivação de 

buscas por este Juízo, para fins de localização do endereço da parte 

executada, uma vez que isto é ônus da parte quando da propositura da 

ação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE 

ENDEREÇO DO RÉU. OBRIGAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONSULTA NO 

SISTEMA INFOJUD. INDEFERIMENTO.

 (TJAM -  P rocesso :  A I  40002444820158040000  A M 

4000244-48.2015.8.04.0000 - Terceira Câmara Cível – Publicação: 

04/03/2015 – Relator: João de Jesus Abdala Simões)

Diante do exposto, intime-se a parte exequente, por seu advogado, para 

que informe o endereço atualizado da parte executada, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56360 Nr: 424-31.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANDRO LUIZ FERRARI, Nilza Terezinha Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAJU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANO CAMARGO JUNIOR 

- OAB:07690

 Diante do exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:a)Declarar nula a 

cláusula de exclusão de cobertura prevista na página 18 do Manual de 

Garantia e Controle de Manutenção Preventiva;b)Condenar as requeridas 

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e DISTRICAR IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA, solidariamente, na obrigação de fazer 

consistente em proceder ao conserto do veículo descrito na inicial, 

inclusive quanto aos vidros elétricos traseiros e lanternas de iluminação 

da placa traseira, sem qualquer ônus aos requerentes, confirmando a 

decisão antecipatória de tutela concedida, no prazo de 30 (trinta) dias; 

caso tal medida não seja realizada, deverão as requeridas restituirem a 

quantia paga, monetariamente atualizada pelo INPC, no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo, neste caso, o veículo ser devolvido às requeridas, em igual 

prazo.Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas 

processuais. Condeno, ainda, as requeridas, ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com 

fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, arquive-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 1135-94.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTOS DA LUZ MANENTI, 

FERNANDA APARECIDA DA SILVA, Alexandre Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Foram devidamente prestadas as informações em HC nº 

1019428-07.2019.8.11.0000, conforme Ofício nº 03/2020-GAB e 

comprovante de envio via malote anexos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80335 Nr: 2419-40.2019.811.0100

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSE ALVES - 

OAB:24709/O

 Vistos etc.

Ante a notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido por este 

juízo, expeça-se carta precatória à comarca de Nortelândia/MT com a 

finalidade de regularização da prisão de Eltton Alves Silva.

 Tendo em vista que o município de Brasnorte não conta com local 

adequado para presos, oficie-se com urgência à SAAP, requerendo a 

indicação de cadeia pública apta ao recebimento do preso, caso ainda não 

esteja em um estabelecimento prisional. Com a resposta, oficie-se ao juízo 

indicado para conhecimento. Ressalto que citado procedimento deve ser 

feito com a maior celeridade possível.

Outrossim, considerando os documentos juntados pelo douto advogado, 

reputo regularizada a representação.

De mais a mais, considerando que até a presente data o preso não foi 

apresentado para audiência de custódia, tempouco há notícias de que 

citada audiência tenha sido realizada pelo Juiz da Comarca onde o mesmo 

se encontra, oficie-se ao estabelecimento prisional onde o preso está 

localizado para que informe a este Juízo acerca da existência de 

equipamentos adequados para realização de audiência de custódia por 

videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da 

lei. Diante da urgência do caso, determino que o Sr. Gestor Judiciário entre 

em contato telefônico com o estabelecimento prisional, com o objetivo de 

verificar a informação citada alhures, certificando a resposta.

 Ciência ao Ministério Público.

Sirva-se da presente como CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80335 Nr: 2419-40.2019.811.0100

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSE ALVES - 

OAB:24709/O

 Vistos etc.

Considerando a certidão do gestor judiciário informando que o 

estabelecimento prisional onde Eltton Alves Silva encontra-se preso não 

possui os equipamentos para a realização da audiência de custódia, 

expeça-se carta precatória para a Comarca de Arenápolis/MT para 

realização de audiência de custódia, com prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para cumprimento.

Cumpra-se com a máxima urgência.

Sirva-se da presente como CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 344-96.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ponderando a alegação de pobreza, nos termos do art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a justificativa e documentos 

acostados e DEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita à 

parte requerente.Posto isto, recebo a petição inicial, porque presentes os 

requisitos do artigo 319, NCPC e 2° e 3° da Lei 5.478/68.Cite-se a parte 

requerida para que no prazo de 15 (quinze dias) ofereça defesa, sob 

pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 do NCPC, ressalvadas 

as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma.Apresentada contestação 

no prazo acima, intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze 

dias (arts. 350 e 351 do NCPC).Na sequência, intimem-se as partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.Após, conclusos para 

saneamento.Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69273 Nr: 271-90.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda., DEFANT E DEFANT 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Haja vista o recolhimento das custas e taxas judiciárias (ref.19) 

recebo a inicial em todos os seus termos, eis que presentes os requisitos 

do art. 319 e art. 320, ambos do CPC.Em que pese a inexistência de 

CEJUSC nessa Comarca, tendo em vista o expresso pedido da parte 

autora, determino que a secretaria designe audiência de conciliação, a ser 

realizada pelo Conciliador do Juízo. Citem-se e intimem-se as partes 

requeridas, para comparecimento e contestação, com as advertências da 

lei. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69658 Nr: 538-62.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI MORANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Assim, como não se verifica a existência de qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade, ausente qualquer das hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição sumária do 

acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 05 de fevereiro 

de 2020, às 17h00min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Por fim, defiro o pedido da 

defesa e, portanto, determino seja cumprida nos termos 

requeridos.Intime-se o acusado.Requisite-se se necessário.Intimem-se. 

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77665 Nr: 1330-79.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à ref. 117 para 

apresentar as alegações finais após o retorno da carta precatória 

expedida com a finalidade de inquirir a vítima e sua genitora.

A esse propósito, certifique-se o eventual cumprimento daquela. Decorrido 

o prazo para cumprimento, solicite-se a devolução dela devidamente 

cumprida (art. 783, § 2º da CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69165 Nr: 192-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B
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 Vistos, etc.

Defiro os pedidos de fls. 61. Cumpras-se.

Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador constituído, para que 

manifeste o que melhor lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.

No mais, cadastre-se o advogado indicado na petição retro. Anote-se nos 

autos e cadastre-se nos sistemas.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55456 Nr: 95-19.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ANTÔNIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar a 

requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

ser atualizado pela média INPC/IBGE a partir do vencimento da dívida 

(01.12.2014) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a 

partir da citação.Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e aos honorários da advogada da parte adversa, 

que fixo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, e 

considerada a singeleza da demanda e as poucas intervenções que 

exigiu, em R$500,00 (quinhentos reais).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Atente-se a Secretaria para o teor do artigo 346, CPC, uma vez que a 

requerida é revel e não possui advogado nos autos. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, caso nada seja requerido pelas partes, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56519 Nr: 489-26.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquíria Aparecida Reis Pereira, MARCOS ROBERTO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

presente feito, com resolução de mérito.Condeno os requerentes, 

observada a justiça gratuita, ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se os autores, por sua 

advogada. Atente-se a Secretaria para o teor do artigo 346, CPC, uma vez 

que o requerida é revel e não possui advogado nos autos. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, caso nada seja requerido pelas partes, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60036 Nr: 599-88.2016.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO EDSON FAGUNDES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de Força Velha proposta por 

RAMÃO EDISON FAGUNDES JARDIM em desfavor de GFN AGRÍCOLA E 

PARTICIPAÇÕES S.A, todos qualificados na inicial.

Considerando a comprovação do recolhimento das custas (ref. 05), 

recebo a inicial.

 Por outro lado, nos termos do artigo 562, “caput”, segunda parte, do 

Código de Processo Civil, entendo necessária a realização de audiência 

de justificação prévia, que designo para o dia 10 de março de 2020, às 

14:00 horas.

 Justifico a data, em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo, bem 

como em razão desta Magistrada estar respondendo simultaneamente pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Cite-se e intime-se o requerido, para que compareça na audiência, 

acompanhado de advogado.

Intime-se o requerente, por meio de seu advogado, para que compareça 

acompanhado de suas testemunhas, as quais deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73034 Nr: 2343-50.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, como não se verifica a existência de qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade, ausente qualquer das hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição sumária do 

acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 12 de fevereiro 

de 2020, às 13h30min para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.De mais a mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ref. 4.Intime-se o acusado.Requisite-se se 

necessário.Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 2120-34.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria rural por idade à parte autora, no 

valor de um salário mínimo por mês, com DIB em 24/11/2016 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve incidir desde a 

data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da 

citação, momento da constituição da parte requerida em mora. Com 

relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o 

julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 

11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de 

mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem 

ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, j. em 08.10.2019). Não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se.Publ ique-se.  Registre-se.  In t imem-se.Di l igênc ias 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74442 Nr: 3013-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAOLA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410-B/MT, MARCIA FERREIRA PADILHA - OAB:MT 24.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se ação de alimentos gravídicos c/c alimentos provisórios proposta 

por Paola Ferreira da Costa, em face de Elias dos Santos Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 No decorrer do feito, a Defensoria Pública pugnou pela remessa do 

processo ao Juízo da Comarca de Sapezal/MT, considerando que a 

criança e sua genitora estão residindo naquela urbe.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Compulsando o processo, verifico que a criança está sob a guarda de 

sua genitora, bem como que ambas encontram-se residindo na Comarca 

de Sapezal/MT.

Destarte, nos termos do artigo 147 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a competência para o julgamento das ações referentes à 

matéria é do domicílio dos pais ou responsáveis, ou, à sua falta, no lugar 

onde se encontre a criança ou adolescente.

 Ressalto que a regra processual constante do artigo 43, do CPC – a qual 

determina que a competência é fixada no momento do registro ou da 

distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do 

estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente – deve ser mitigada 

em razão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e 

da proteção integral.

 Diante do exposto, e sem maiores delongas, acolho o pleito da Defensoria 

Pública e declino da competência em favor do Juízo da Comarca de 

Sapezal/MT.

 Remeta-se o processo àquela Comarca, com as baixas e cautelas de 

estilo.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23210 Nr: 916-33.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTELA E BOTH LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG - SISTEMA PARA COMPUTADORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT 

5.841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR. - 

OAB:8872, MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 3155-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE 

MOTOS ME, VALNIEL DE SOUZA SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de cumprimento de sentença da parte credora 

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena – Sicredi Univales MT/RO em desfavor de Valniel de Souza 

Santos Oficina de Motos ME.Intime-se a parte executada para o 

pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pela parte 

credora para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da 

gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 

10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do 

débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da 

multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, 

ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo 

apresentado pelas exequentes, razão pela qual poderão ser descontadas 

no momento do depósito.Caso ocorra pagamento, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, 

possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto 

que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68292 Nr: 3217-69.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ARAÚJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE JUNG GUIMARÃES - 

OAB:90175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de cumprimento de sentença da parte credora Stihl 

Ferramentas Motorizadas LTDA em desfavor de Agropecuária Araújo, 

LTDA.Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive 

com as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo 

(caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias 

úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o 

isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de 

sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no 

cálculo apresentado pelas exequentes, razão pela qual poderão ser 

descontadas no momento do depósito.Caso ocorra pagamento, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, 

possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto 

que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral 

do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta à 

credora deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a 

sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias.Caso 

a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá à parte credora 

trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já 

abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º, do novo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53122 Nr: 56-56.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELINHO DOS SANTOS KAPICH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50454 Nr: 1386-93.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51395 Nr: 932-79.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO ALVARO MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51461 Nr: 999-44.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JOSÉ DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51549 Nr: 1087-82.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORES TRANSP. RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21599 Nr: 863-86.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23217 Nr: 922-40.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO RADECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillacd - 

OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23218 Nr: 923-25.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillacd - 

OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23565 Nr: 1266-21.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLINER INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, 

GERSON SOARES DE OLIVEIRA, HEITOR DEMOLINER, TEREZINHA 

PAZDIORA DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23861 Nr: 90-70.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24158 Nr: 390-32.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DA ROSA - ME, ELMAR ANTONIO DA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24132 Nr: 364-34.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCN AUTO PEÇAS LTDA, OSVALDO 

ISKIERSKI, ADEMAR CUSTODIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 4377 Nr: 9-73.2000.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, 

ANTÔNIO LAUDIR BARBOSA, Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 18290 Nr: 417-54.2006.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUN RISE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR, MARIA LUISA DE 

OLIVERIA BARROSO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. COSTA DE 

S. SOARES - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 18433 Nr: 556-06.2006.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COELHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. COSTA DE 

S. SOARES - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24881 Nr: 1117-88.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. REBECA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 25146 Nr: 1382-90.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR ROMAN FRANDOLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23344 Nr: 1048-90.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN MADEREIRA CENTRO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillacd - 

OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23345 Nr: 1049-75.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C V M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
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CONSTRUÇÃO LTDA, CLEBER MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillacd - 

OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21788 Nr: 1063-93.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN MADEREIRA CENTRO NORTE LTDA, KATIA 

ALEXANDRA MARQUES, APARECIDO MARQUES, ADÃO DOMINICK, 

PAULO HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20433 Nr: 4-70.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BENTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21974 Nr: 1254-41.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22286 Nr: 13-95.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C V M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CLEBER MENDES DO NASCIMENTO, GERUSA 

GOMES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22289 Nr: 1462-25.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C V M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22425 Nr: 140-33.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22430 Nr: 145-55.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO RADECKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22764 Nr: 476-37.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PALMA DE OURO LTDA, 

ANTÔNIO LAUDIR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA GONÇALVES 

LIGABO DUARTE - PROCURADORA FEDERAL - OAB:3852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22777 Nr: 490-21.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PALMA DE OURO LTDA, 

ANTÔNIO LAUDIR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51552 Nr: 1090-37.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51503 Nr: 1041-93.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON XISTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51512 Nr: 1050-55.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50350 Nr: 1282-04.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR CENDRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50365 Nr: 1297-70.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BASÍLIO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 234 de 1782



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50379 Nr: 1311-54.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CARLOS JOSÉ DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50406 Nr: 1338-37.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IATU ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50408 Nr: 1340-07.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE INACIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50436 Nr: 1368-72.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54270 Nr: 1024-86.2014.811.0100

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Abertura de Inventario Judicial proposto por Jumar 

Souza de Freitas por ocasião da abertura da sucessão de Benedito 

Freitas Sobrinho e Aparecida Souza de Freitas.

À ref. 50 juntou-se petição do Estado de Mato Grosso, requerendo a 

juntada da Gia de apuração do imposto ou declaração de isenção, e 

demais pedidos.

Diante disso, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado 

constituído, para que se manifeste quanto ao teor da petição de ref. 50, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Diligências necessárias.

 As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59574 Nr: 398-96.2016.811.0100

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO JOSE PETERLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRETRAN, CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a expedição de alvará judicial em favor dos 

requerentes, em nome de Reginaldo José Peterli, para que seja realizado a 

transferência de propriedade do veículo Ford/Fiesta Flex, fabricação 

2014/2014, chassi 9BFZF55A3E8102329, bem como do consórcio sob 

contrato nº. 242328, do referido veículo, com a empresa CANOPUS 

Administradora de Consórcios S.A, ambos em nome da falecida Valdileia 

Rodrigues Alves.Assim, oficie-se ao Detran para que proceda a 

transferência de propriedade do veículo acima descrito, que atualmente 

está em nome da falecida Valdileia Rodrigues Alves para o nome do 

requerente, Sr. Reginaldo José Peterli, CPF nº. 654.816.401-63.Oficie-se, 

ainda,à empresa CANOPUS Administradora de Consórcios S.A, para que 

transfira a titularidade do consórcio sob contrato nº. 242328, em nome da 

falecida Valdileia Rodrigues Alves para o nome do requerente, Sr. 

Reginaldo José Peterli, CPF nº. 654.816.401-63.Por conseguinte, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Sem custas. Sem honorários.Após o trânsito em 
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julgado e, em nada sendo requerido, aquive-se.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Cientifique-se o Ministério Público.Diligências 

necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61929 Nr: 1664-21.2016.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER GOMES BORBA DE VEÍCULOS EIRELI 

– ME, ELIEZER GOMES BORBA, EDSON ALTAMIR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA! - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821

 Diante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, com esteio no 

art. 487, inc. I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado 

na petição inicial.Por consequência, condeno a parte embargante ao 

pagamento da quantia de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), 

devidamente acrescida de juros de mora, na ordem de 1% ao mês (art. 

406 do CC e art. 161, § 1º do CTN), a contar da data da citação da parte 

requerida e atualização monetária pela média aritmética simples dos 

índices INPC e IGP-DI, contados a partir da data de vencimento de cada 

cheque, eis que embora os juros contratuais em regra, corram a partir da 

data da citação, no caso, a obrigação contratada como positiva e líquida, 

com vencimento certo, os juros correm a partir do vencimento da 

dívida.CONDENO, ainda, a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, estes os quais fixo em 10% 

sobre o valor principal da condenação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 156-45.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOMACOL - DEMOLINER COM. DE MAD. E 

MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51734 Nr: 162-52.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COELHO - ME, PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO DA CUNHA - 

OAB:2296-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71969 Nr: 1903-54.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMAR BROILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposto 

por Jeremar Broilo em desfavor de Leonardo Schmitt (Fazenda 

Schmitt).Considerando o teor da decisão proferida pelo TJMT no Agravo 

de Instrumento nº 1016373-48.2019.8.11.0000, conforme ref. 36, recebo a 

petição inicial, porque presentes os requisitos do artigo 319, NCPC.1. 

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de citação ou carta precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste 

no mandado que o executado poderá opor embargos à execução no 

prazo de quinze dias, contado da juntada aos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme 

artigos 914 e 915 do Código de Processo Civil. 1.2 Conste ainda que, no 

prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (art. 916). 1.3 O Oficial de Justiça deverá indagar a parte executada 

se existe proposta de acordo (art. 154, inciso VI, NCPC).1.4 Do mandado 

de citação constará, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, 

ressaltando-se que “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 829, par. 2º).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 3187 Nr: 660-66.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA, MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PRC.DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 4372 Nr: 562-81.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLINER INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51768 Nr: 196-27.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETO'S MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:PROCURADOR DA F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51707 Nr: 134-84.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 431-33.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOMACOL - DEMOLINER COM. DE MAD. E 

MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22722 Nr: 432-18.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN MADEREIRA CENTRO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24161 Nr: 393-84.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 12475 Nr: 863-28.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3042MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17512 Nr: 1407-79.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VD DE OLIVEIRA - ME, VALDETE DIAS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 526 Nr: 957-73.2004.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO KOKOJISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZEONIDE ROBERTO 

(PROCURADOR) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nelson da Silva - 

OAB:8.100-B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de citação por edital de fls. 204. Para tanto expeça-se o 

necessário.

Após, sendo certificado o decurso de prazo, retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 18625 Nr: 746-66.2006.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CABRAL MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila Souza Lima - OAB:9525, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato - 

OAB:mat.1553238

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a 

conceder ao autor o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro 

art. 42 e ss. da Lei n. 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, 

com DIB em de 07/04/2004 (data do requerimento administrativo – fls. 32), 

bem como, ao pagamento dos respectivos valores atrasados.A correção 

monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e 

os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte 

requerida em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, 

deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na 

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que 

antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto 

aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009 devem ser de 

1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 

11.960/2009 devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei 

nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24156 Nr: 388-62.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOBJETO'S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato de serem isentos de custas judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 

– CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, com exceção das 

remanescentes despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

a Fazenda Pública proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, 

art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e fotocópias, as quais deveriam 

ser suportadas/adiantadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem 

custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, 

Agravo Regimenta l  em Mandado de Segurança n . 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ.Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência porque não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o 

que exime a Fazenda - Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.Transitada em 

julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, proceda com as 

baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23808 Nr: 37-89.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES POLESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO JOSÉ ASSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(fls.252/255), com o pedido de suspensão do feito.

As cláusulas da convenção entre os litigantes estão devidamente 

regulares, motivo pelo qual não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante nas fls.252/255, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação efetuada entre as 
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partes.

Por consequência, com fulcro no parágrafo único, do art. 922, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo Exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação, qual seja, até 20/09/2020.

Findo o prazo, intime-se a parte autora para informar se o acordo foi 

cumprido ou requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50025 Nr: 957-29.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, VILMAR EMERIK, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICH, MARIA ARMELINDA AMÉRICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A, Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna 

- OAB:MT/16.555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução, promovida por Banco do Brasil S/A em 

face de Helio Emerich, Vilmar Emerick, Beatriz Marcelino Pires Emerich e 

Maria Armelinda Américo Emerich.

Recebida a inicial às fls.39.

O exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls.87/92).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50453 Nr: 1385-11.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS V. DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato de serem isentos de custas judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 

– CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, com exceção das 

remanescentes despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

a Fazenda Pública proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, 

art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e fotocópias, as quais deveriam 

ser suportadas/adiantadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem 

custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, 

Agravo Regimenta l  em Mandado de Segurança n . 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ.Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência porque não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o 

que exime a Fazenda - Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.Transitada em 

julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, proceda com as 

baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50544 Nr: 77-03.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA - OAB:3212-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73895 Nr: 2759-18.2018.811.0100

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESES CUNHA CARVALHO, MARIA APARECIDA DA 

CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de expedição de Alvará Judicial ajuizado por Geneses 

Cunha Carvalho representado por sua genitora Maria Aparecida da Cunha 

Carvalho, com a finalidade de transferir o veículo VW/Parati 1.8 Tour, 

placa JZP 5395, Chassi 9BWDC05X63T132445 em nome de Samuel Cunha 

Carvalho, conforme descrito na inicial. Juntou documentos.

A inicial foi recebida à ref. 10.

O Ministério Público se manifestou à ref. 15, pugnando pela intimação dos 

requerentes para que juntassem ao feito documentos idôneos que 

comprovem a compra/venda do veículo, bem como a intimação de Samuel 

Cunha Carvalho, para apresentar esclarecimentos.

Aportou-se petição dos requerentes à ref. 16, juntando aos autos termo 

de declaração em nome de Samuel Cunha Carvalho.

Diante disso, abra-se vistas ao Ministério Público, para que se manifeste e 

requeira o que melhor lhe aprouver.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23873 Nr: 102-84.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DA ROSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 
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SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52126 Nr: 556-59.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADORA DE MADEIRAS PEROLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, PAOLA CRISTINA RIOS P. FERNANDES - 

OAB:MT 9.510, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 2122-33.2019.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:MT 21.998/O

 Vistos etc.

Incialmente, deixo de apreciar o pedido da defesa do acusado, em razão 

da perda do objeto, haja vista que já fora apreciado nos autos de código 

79766, inclusive, concedida a sua liberdade.

De mais a mais, translade-se cópias do presente feito para a respectiva 

ação penal e, após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51942 Nr: 372-06.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida pela credora Maria 

Madalena da Rocha Silva.

A parte executada juntou às fls.92/93 os comprovantes de pagamento de 

Requisição de Pequeno Valor - RPV.

Às fls.97 o exequente requereu a expedição de alvará para o 

levantamento, tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação.

Pois bem.

Considerando que a parte executada promoveu o pagamento da obrigação 

(fls. 92/93), bem como que a advogada da parte exequente já apresentou 

conta bancária para levantamento do valor, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, ante o pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada nas fls.92/93, 

nas contas indicadas na petição de fls.97, observando-se a procuração 

outorgada à causídica e os poderes conferidos a ela.

Após a efetivação do levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 

05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo 

em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por 

força da Lei 9.289/96.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Demais diligências necessárias.

Às providências. Oportunamente, arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 148-05.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RUI HEISLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o pedido da Exequente à fl. 32.

 Para tanto, nomeio, nos termos do art. 883 do NCPC, para o encargo o 

leiloeiro Cirlei Freitas Balbino da Silva (Leiloeira Oficial inscrita na JUCEMAT 

sob nº 22).

Intime-se o leiloeiro nomeado para indicar data e horário para a realização 

do ato.

 Ressalto que o LEILÃO será SOMENTE ELETRÔNICO, nos termos do art. 

879, inciso II do NCPC, restando ao leiloeiro compromissado, quando da 

sua intimação sobre essa decisão.

Ao leiloeiro caberá divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc.), 

informando o site da internet e demais atos necessários para o leilão 

eletrônico.

Fica o leiloeiro nomeado desde já autorizado a:

 A) constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo 

para melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada desta decisão 

como mandado de constatação;

 B) retirar os autos em carga da Secretaria para providências do leilão;

 C) solicitar auxílio policial para o cumprimento de seus deveres, caso seja 

necessário.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 NCPC.

Igualmente, da designação do leilão, deverá ser intimado à parte 

executada, seu eventual cônjuge e eventuais credores hipotecários.

Intimem-se, inclusive o leiloeiro, oportunizando-se lhe vista dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50700 Nr: 233-88.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA BARRANCO PASSAMANI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIS NORTE DE LIMA, IVO LUIZ CAMILLO, 

SERGIO IZIDORO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:MT 18.821, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - 

OAB:15446

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de citação por edital de fls. 97. Para tanto expeça-se o 

necessário.

Após, sendo certificado o decurso de prazo, retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 859-10.2012.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ADRIANO MARÓSTICA, ROGÉRIO MAROSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

FRANCISCO VILARO CARRASCO, CARANDÁ EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Graça Alvez de 

Siqueira carvalho carrasco - OAB:162805

 Vistos, etc.

Despachei no apenso (código 21917).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50100 Nr: 1032-68.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ELIAS FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Coelho - OAB:, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:MT 4.207, Reineval Benedito 

Paiva - OAB:77009

 Vistos, etc.

Despachei no apenso (código 21917).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 1036-08.2011.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ADRIANO MARÓSTICA, ROGÉRIO MAROSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:MT 16.307-A, ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A, Silvio César 

dos Santos - OAB:MT 7.806 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Graça Alvez de 

Siqueira carvalho carrasco - OAB:162805, Pedro Gilmar Van Der 

Sand - OAB:MT 4.207, Reinival Benedito Paiva - OAB:77009

 Vistos, etc.

Despachei no apenso (código 21917).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23862 Nr: 91-55.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA BARRANCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, promovida por Fazenda Pública 

Estadual em face de Cecília Barranco Pereira.

Recebida a inicial às fls.12.

O exequente informa que a parte executada satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (fls.44/45).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23863 Nr: 92-40.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DA ROSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Indefiro o pedido de fls.52/53.Saliento que não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, 

dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.Ademais, o deferimento da medida somente se 

justifica nas hipóteses em que a parte interessada comprovar o 

esgotamento das diligências extrajudiciais que estavam ao seu alcance. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador 

habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que melhor lhe 

aprouver manifestar o interesse no prosseguimento do feito e informar o 

endereço do requerido, sob pena de extinção nos termos do art. 485, §1º 

do Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 26135 Nr: 921-84.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLIDER INDUSTRIAL MADEIRA LTDA, 

HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de citação por edital de fls. 46/47. Para tanto expeça-se o 

necessário.

Após, sendo certificado o decurso de prazo, retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24206 Nr: 442-28.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GASTALDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIÉLE BARRANCO PASSAMANI, MIGUEL 

ROGÉRIO VARGAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CASTANHA DE FREITAS - 

OAB:46213/PR, MARIO SÉRGIO BIEDA DE FREITAS - OAB:15.848 - PR, 

Renê de Almeida Russi - OAB:OAB/PR 56.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICÍUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:MT 10.453

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Pedro 

Gastaldin em desfavor de Franciele Barranco Passamani e Miguel Rogério 

Vargas Junior.

Às fls.92/95 as partes firmaram acordo parcial.

O feito foi sentenciado às fls. 96.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 100.

Determinou-se, às fls. 105, a intimação do exequente para que requeira o 

que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Conforme certidão de fls.107, a parte exequente manteve-se inerte.

Às fls. 109 o advogado da parte executada Franciele Barranco 

Passamani, pugnou pela extinção do processo com relação a ela, 

conforme sentença de fls. 96.

Após, determinou-se nova intimação do exequente para que se 

manifestasse em 15 (quinze) dias, sob as penas da Lei.

Conforme certidão de fls. 117, a parte exequente deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar.

Destarte, primeiramente, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

a exclusão de Franciele Barranco Passamani do polo passivo da ação, 

conforme sentença de fls.96.

No mais, intimem-se pessoalmente o exequente, para que se manifeste e 

requeira o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de EXTINÇÃO 

do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24344 Nr: 580-92.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLINER INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA, 

HEITOR DEMOLINER, TEREZINHA PAZDIORA DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillacd - 

OAB:1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição de fls. 55 informa que o 

processo n° 428-78.2009.811.0100 (código 22719) é o feito com a 

distribuição mais antiga, desta forma torna-se o processo piloto.

Diante disso, DETERMINO que proceda-se a reunião do processo acima 

menc ionado aos  processos  n°  580-92 .2010.811.0100 e 

802-60.2010.811.0100.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24595 Nr: 831-13.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMACOL DEMOLIN COM. DE MAD. E MAT. DE 

CONST. LTDA, HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - 

PROCURADOR - OAB:310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de deferir o pedido retro (fls.36), traga o exequente cálculo 

atualizado do débito.

Após, expeça-se o mandado para penhorar os bens que se encontram no 

estabelecimento do executado no endereço de fls.12, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça descrever os bens que guarnecem o estabelecimento.

No mais, verificar se o executado continua desenvolvendo suas 

atividades no endereço informado. Caso constate-se nova empresa no 

local, deverá o Sr. Meirinho constar na certidão o nome, o CNPJ e o ramo 

de atividade desta última.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22762 Nr: 472-97.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme verifica-se às fls.88 e em atenção à determinação do STF de 

sobrestamento dos processos que tratem sobre o IPCA-E como índice de 

correção monetária para os processos em execução, DETERMINO a 

suspensão do feito até o julgamento pela Instância Superior sobre o tema, 

ao qual este processo é afetado.

Diante disso, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se. Intimem-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 22618 Nr: 332-63.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DO PRADO FARIA PIETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA DO PRADO FARIA 

PIETSCH - OAB:9397 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por Sandra do 

Prado Pietsch em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

A petição inicial foi recebida às fls. 29.

Certificou-se às fls. 66, que a exequente mesmo devidamente intimada, 

deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Diante disso, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador 

constituído, para que se manifeste e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20979 Nr: 323-38.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS, EEGDS, SGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, LELIO TEIXEIRA COELHO - OAB:2070-A, Marcelo 

Coelho - OAB:

 Vistos, etc

Considerando o teor da Carta Precatória devolvida às fls. 232/242 e que 

nesta Comarca não há Defensoria Pública, nomeio para continuar 

patrocinando as defesas do executado, a nobre advogada Dra. Daniella 

Maia Dutra, OAB/MT 18410-B.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se a advogada sobre a nomeação.

Uma vez aceita a nomeação, proceda-se à habilitação da advogada nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19835 Nr: 522-94.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEN DE MATO 

GROSSO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANNITA KERKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA RONDON DE ALMEIDA - 

OAB:MT / 7.700-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução, promovida pelo Conselho Regional de 

Enfermagem de Mato Grosso em face de Maria Annita Kerkhoff.

De proêmio, compulsando detidamente os autos, verifica-se que os 

documentos de fls.45/80 devem ser desentranhados dos autos, haja vista 

que não pertencem ao presente feito.

Para tanto, DETERMINO o desentranhamento dos referidos documentos, 

com juntada nos autos corretos.

No mais, tendo em vista que o exequente informa que houve o 

cancelamento da CDA objeto da presente execução, pedindo, por tal 

razão, a extinção do feito.

 Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fulcro no 

artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, considerando o teor do artigo 39, da Lei de Execução Fiscal.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 19852 Nr: 540-18.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. COSTA DE 

S. SOARES - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Indefiro o pedido de fls.51.Saliento que não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, 

dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.Ademais, o deferimento da medida somente se 

justifica nas hipóteses em que a parte interessada comprovar o 

esgotamento das diligências extrajudiciais que estavam ao seu alcance. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador 

habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que melhor lhe 

aprouver manifestar o interesse no prosseguimento do feito e informar o 

endereço do requerido, sob pena de extinção nos termos do art. 485, §1º 

do Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21915 Nr: 1157-41.2008.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ROMANO BAGGIO, COMERCIAL PACO DE 

PNEUS LTDA, CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAI DO MUNDO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Valente - OAB:8.116-B, 

Maria da Graça Alvez de Siqueira carvalho carrasco - OAB:162805, 

Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:MT 4.207, Reinival Benedito 

Paiva - OAB:77009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, LELIO TEIXEIRA COELHO - OAB:2070-A, Marcelo 

Coelho - OAB:

 Vistos, etc.

Despachei no apenso (código 21917).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21916 Nr: 1200-75.2008.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
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BRASNORTE, FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE MT, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAI DO MUNDO NOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ROMANO BAGGIO, COMERCIAL PACO 

DE PNEUS LTDA, CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:MT 4.207

 Vistos, etc.

Despachei no apenso (código 21917).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21917 Nr: 1201-60.2008.811.0100

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIAS FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, 

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, TOMAS ANDRZEJESKI, BENEDITO 

JOAQUIM DE LIMA, MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA, ALTAIR JOSE 

MARIA, CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS, LUIZ 

ALBERTO GOTARDO, TÂNIA MARIA BAGGIO MARIA, ERNESTO ANTONIO 

PRADA, SILVIA MARTINS PRADA, COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

VERA LÚCIA DE ARAÚJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, 

IRAJÁ RESENDE DE LACERDA - OAB:11987, JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, THIAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:24296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, Fábio Valente - OAB:8.116-B, IRINEU 

PEDRO MUHL - OAB:5719-A, Maria da Graça Alvez de Siqueira 

carvalho carrasco - OAB:162805, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:MT 4.207, rei - OAB:, Reineval Benedito Paiva - OAB:77009, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 Vistos, etc.

Considerando o lembrete de juntada de documento no feito, e tendo em 

vista que este pode acarretar na mudança da decisão a ser proferida, 

retorno os autos à secretaria, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 18980 Nr: 1085-25.2006.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton Figueiredo 

Castro - OAB:OAB/MT8392, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ZANELA - 

OAB:6744/MT

 Vistos.Indefiro o pedido de fls.55.Saliento que não cabe ao Poder 

Judiciário envidar esforços para o descobrimento do paradeiro das partes, 

dos seus bens e rendimentos em feitos que versam sobre direitos 

disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e 

imparcialidade do juízo.Ademais, o deferimento da medida somente se 

justifica nas hipóteses em que a parte interessada comprovar o 

esgotamento das diligências extrajudiciais que estavam ao seu alcance. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu procurador 

habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que melhor lhe 

aprouver manifestar o interesse no prosseguimento do feito e informar o 

endereço do requerido, sob pena de extinção nos termos do art. 485, §1º 

do Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 16584 Nr: 501-89.2005.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PINTO GARCIA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho o pedido da Exequente à fl. 57.

 Para tanto, nomeio, nos termos do art. 883 do NCPC, para o encargo o 

leiloeiro Cirlei Freitas Balbino da Silva (Leiloeira Oficial inscrita na JUCEMAT 

sob nº 22).

Intime-se o leiloeiro nomeado para indicar data e horário para a realização 

do ato.

 Ressalto que o LEILÃO será SOMENTE ELETRÔNICO, nos termos do art. 

879, inciso II do NCPC, restando ao leiloeiro compromissado, quando da 

sua intimação sobre essa decisão.

Ao leiloeiro caberá divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc.), 

informando o site da internet e demais atos necessários para o leilão 

eletrônico.

Fica o leiloeiro nomeado desde já autorizado a:

 A) constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo 

para melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada desta decisão 

como mandado de constatação;

 B) retirar os autos em carga da Secretaria para providências do leilão;

C) solicitar auxílio policial para o cumprimento de seus deveres, caso seja 

necessário.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 NCPC.

Igualmente, da designação do leilão, deverá ser intimado à parte 

executada, seu eventual cônjuge e eventuais credores hipotecários.

Intimem-se, inclusive o leiloeiro, oportunizando-se lhe vista dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 745-76.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Inicialmente, em acolhimento ao pedido constante na manifestação 

ministerial de fl.190, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18 de março de 2020, às 15h30min.

Determino, ainda, intimação do acusado por meio de seu advogado, para 

que junte nos autos comprovante de endereço idôneo na Comarca de 

Várzea Grande/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53948 Nr: 779-75.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON BOURSCHEID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/0

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o AIRTON BOURSCHEID pela prática 

do crime descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro; b)Com 

esteio nos artigos 107, inciso IV, 109, incisos V, ambos do Código Penal, 

DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu quanto ao delito 

previsto no artigo 309, Código de Trânsito Brasileiro.c)CONDENAR, ainda, 

o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do 

Código de Processo PenalPasso à dosimetria da pena (adoção do critério 

trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional 

da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68202 Nr: 3155-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE 

MOTOS ME, VALNIEL DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que recolha 

a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de acordo 

com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69161 Nr: 191-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, quanto a expedição das 

cartas precatórias endereçadas aos Juízos das Comarcas de Juína/MT e 

de Cuiabá/MT, com a finalidade de inquirir as testemunhas MARLON 

TOMAZ COSTA (ref. 52) e DANILO GERMINARI DE BRITO (ref. 53).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001002-35.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NERCÍLIO J. NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASTAO BATISTA TAMBARA OAB - MT12529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TARRAF JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1001002-35.2019.8.11.0100. 

EMBARGANTE: NERCÍLIO J. NUNES EMBARGADO: ANTONIO TARRAF 

JUNIOR Vistos, etc. Embora conste no andamento processual do feito que 

os autos encontram-se com o Juiz Substituto, verifica-se que o presente 

feito está disponível neste Gabinete. Diante disso, cumpra-se com 

urgência a decisão retro e encaminhe-se imediatamente o presente feito 

ao Magistrado Substituto. No mais, se necessário, requisite-se auxílio do 

Departamento de Tecnologia de Informação do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001014-49.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1001014-49.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SHEILA FELIX DA SILVA Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por 

alienação fiduciária. O credor fiduciante demonstra ter constituído em mora 

a devedora fiduciária e junta o respectivo contrato firmado entre as 

partes. Requer o decreto liminar da medida. No tocante ao requisito mora 

da devedora, consoante a redação do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69, estará ela aperfeiçoada com o simples decorrer do prazo para 

pagamento sem o adimplemento da obrigação. Já para a comprovação de 

que constituiu o devedor em mora, bastará ao credor que comprove a 

expedição de notificação extrajudicial mediante carta registrada com aviso 

de recebimento encaminhada ao devedor no endereço constante no 

contrato, não se exigindo que a assinatura constante no aviso de 

recebimento seja a do próprio destinatário. No caso em estudo, o 

documento acostado demonstra que o autor efetivamente notificou a parte 

requerida. Assim, presente o requisito exigido no art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na petição inicial, devendo ser entregue à parte autora ou 

quem a represente, o qual, desde já, NOMEIO como depositário do bem. 

Cumprida a liminar, CITE-SE a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, contestar o pedido (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69), com 

as advertências do artigo 344 ambos do CPC. Outrossim, INTIME-SE a 

devedora fiduciária para, também querendo, purgar a mora mediante o 

depósito da integralidade da dívida apresentada pelo credor, incluindo 

custas e honorários advocatícios, que fixo, desde já, em 10% do valor do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da medida liminar, 

com a advertência do art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69. Expeçam-se 

os mandados competentes. Frustrada a busca, voltem conclusos para 

determinação estabelecida pelo art. 3º, § 9º do Decreto-Lei 911/69. Fica 

autorizado o Sr. Oficial de Justiça a requisitar, se assim entender 

necessário, o auxílio policial para o cumprimento da medida. Intimem-se. 
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Demais diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000884-59.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA LUCIA NOGUEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESOLINO ALVES DE NOGUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000884-59.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: ZELIA LUCIA NOGUEIRA DA COSTA REQUERIDO: 

GESOLINO ALVES DE NOGUEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

interdição com pedido de tutela antecipada proposta por Zelia Lucia 

Nogueira da Costa em face de Gesolino Alves de Nogueira, visando ver 

judicialmente reconhecida e declarada a incapacidade da última para os 

atos da vida civil. Alega a parte autora que o interditando é seu pai. Afirma 

ser ele acometido pelas enfermidades informadas no atestado médico 

“hipertensão arterial e sequelas de Acidente Vascular Cerebral, e dor 

vertebral e generalizada, realizou ressonância magnética de crânio que 

revela atrofia cerebral acentuada, alteração de substância branca 

periventricular, cistos nucleocapsulares e osteoartrose, derrame e 

sinovite em articulação têmporomandibular esquerda, em ressonância de 

coluna cervical evidencia desvio lateral de curvatura cervical para a direita 

e rotação de vertebras, espondilouncoartrose cervical, canal ventral 

estreito, hérnia de disco C3-C4, estenose foraminal ... CID: M51/M50/G31”, 

o que o torna incapaz de gerir os atos da vida civil, conforme id. 

25045012. Aduz que o interditando é solteiro e após ter sido acometido 

pelas enfermidades, desde longa data, tem assumido toda 

responsabilidade e procede os cuidados necessários, garantindo a devida 

prestação de assistência ao seu pai em tempo integral. Ao final, pugna 

pelo deferimento da curatela provisória. Juntou documentos. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público se manifestou, pugnando pelo o 

deferimento do pedido de tutela antecipada, determinando-se a interdição 

provisória de Gesolino Alves de Nogueira, com a nomeação de sua filha 

Zélia Lúcia Nogueira da Costa como curadora provisória, bem como pela 

realização de estudo psicossocial na residência dos envolvidos (Id. 

25872710). É o relatório. Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98, do CPC. Uma vez atendidos os requisitos previstos 

nos arts. 319 e 320 do CPC e se fazendo presentes os pressupostos 

processuais, recebo a inicial e passo a apreciar o pedido liminar. Nos 

termos do art. 300, do CPC, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, 

os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo 

prova inequívoca, se convença da verossimilhança das alegações e haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A alegada 

urgência é presumida em casos como o presente, uma vez que a própria 

subsistência do interditado depende da prática dos inúmeros atos da vida 

civil que não tem condições de realizar pessoalmente. A verossimilhança 

das alegações se faz presente, uma vez que os documentos acostados 

ao processo confirmam a condição de incapacidade do interditando, não 

havendo dúvidas de que ele, de fato, necessita de auxílio e cuidados de 

terceiros para os mais simples atos da vida civil. Em relação ao requisito 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ele também é 

facilmente vislumbrado nos autos. Isso porque, uma vez negado o pleito 

liminar, a requerente encontraria ainda mais dificuldades no provimento 

das necessidades do interditando, o que certamente resultaria em 

prejuízos à já debilitada saúde dele, agravando ainda mais o seu quadro. 

Por tais razões, e em consonância com o parecer ministerial, defiro o 

pedido de antecipação de tutela formulado na inicial e nomeio Zélia Lúcia 

Nogueira da Costa como curadora provisória do interditando GESOLINO 

ALVES DE NOGUEIRA. Lavre-se o respectivo termo de curatela provisória, 

intimando-se a curadora para prestar o respectivo compromisso no prazo 

de 5 (cinco) dias. Oficie-se, com prazo de 10 (dez) dias para resposta, 

requisitando das entidades bancárias desta comarca informações a 

respeito da existência de contas ou aplicações financeiras em nome do 

interditando, fazendo alusão ao número de sua carteira de identidade e de 

seu CPF, se houver nos autos. Determino, ainda, a realização de estudo 

psicossocial, pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo, na residência das 

partes, com o prazo de 20 dias para a entrega do relatório. Empós o 

aporte do relatório, abra-se vistas ao Ministério Público. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se com urgência que o caso requer. 

Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000726-04.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TARRAF JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN OAB - 214.423.978-96 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000726-04.2019.8.11.0100. 

EXEQUENTE: ANTONIO TARRAF JUNIOR REPRESENTANTE: OSCAR 

VICTOR ROLLEMBERG HANSEN EXECUTADO: ESPÓLIO DE ROBERTO 

LUCATO HANSEN Trata-se de execução provisória de sentença proposto 

por ANTÔNIO TARRAF JUNIOR contra ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO 

HANSEN. Após a declaração de suspeição da Magistrada Titular da 

Comarca de Brasnorte/MT e emenda da petição inicial, este Juízo deferiu o 

processamento da execução provisória nos seguintes termos: 

“...determinar a reintegração do exequente na posse da área, nos termos 

da sentença que ora se executa, cuja localização pode ser verificada nos 

documentos e mapa dos ID´s 26191390 e 26191647. Concedo à parte 

executada o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob 

pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, que fixo 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do cometimento do crime de 

desobediência. Caso o Oficial de Justiça observe a existência eventual 

conflito coletivo com diversas famílias no local, ocasião em que deverá ser 

realizado o ato mediante auxílio da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser adotado os procedimentos disposto na Portaria n. 

009/SPOE/2015 no Boletim do Comando Geral da Polícia Militar. Ainda, a 

parte executada deverá ser intimada para, no mesmo prazo de 15 (quinze) 

dias, ofertar impugnação, a teor do art. 525 do CPC.” (ID 26194002). Desta 

decisão foi intimado via DJE somente os Advogados o Exequente. 

Expediu-se mandado de intimação para a desocupação voluntária da área, 

tendo o Oficial de Justiça intimado Noel de Figueiredo Oliveira, que se 

declarou funcionário de Oscar Victor Rollemberg Hansen, certificado ainda 

que não foi possível intimar o inventariante Oscar Victor Rollemberg 

Hansen por não residir no local (ID 26723051 e 27088562). No ID 

27851514, o exequente ANTÔNIO TARRAF JUNIOR argumenta que a 

decisão essa que fora descumprida, requer que seja determinando a 

expedição do mandado de reintegração de posse, com auxílio da Polícia 

Militar do Estado do Mato Grosso. É o relatório. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que o executado não foi intimado na forma da legislação 

para desocupar voluntariamente a área, vez que a tal decisão não foi 

publica no Dje em nome de seu Advogado nem mesmo pessoalmente, já 

que não reside no local em que o Oficial se dirigiu: “Art. 513. O 

cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, 

observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o 

disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2º O devedor 

será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos;” Constato ainda a 

ausência nos presentes autos do termo de inventariante de Oscar Victor 

Rollemberg Hansen, bem como a ausência da procuração outorgada ao 

seu Advogado. Ante o exposto, determino que o exequente junte aos 

autos o termo de inventariante de Oscar Victor Rollemberg Hansen, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 246 de 1782



como a ausência da procuração outorgada ao seu Advogado no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo a Secretaria do Juízo realizar o devido 

cadastramento do Advogado no Sistema PJE. Com o aporte, intime-se o 

ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN, através de seus Advogados, 

para desocupar voluntariamente a área no prazo de 15 (quinze) dias, que 

são computados em dias úteis, por ter natureza processual (art. 219 e 523 

do CPC – STJ- Resp Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), Rel.: Min. Marco 

Aurélio Bellizze, julgado em: 25/06/2019), bem como intime-os do inteiro 

teor da decisão proferida no ID 26194002. Em que pese haver doutrina e 

julgados no sentido de ser desnecessária a intimação para desocupação 

voluntária/cumprir a decisão sem necessidade intimação prévia, bastando 

a expedição de mandado reintegração de posse, este Juízo já decidiu de 

forma diversa na decisão proferida no ID 26194002 e não houve 

interposição de recurso. Escoado o prazo de desocupação voluntária, 

expeça-se mandado de reintegração de posse, requisitando-se auxílio da 

Polícia Militar do Estado do Mato Grosso para o fiel cumprimento da medida, 

devendo serem adotados os procedimentos disposto na Portaria n. 

009/SPOE/2015 no Boletim do Comando Geral da Polícia Militar. P.I.C. De 

Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 14.01.2020. Pedro Davi Benetti 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-73.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MOTA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000314-73.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): HERMINIO ALVES DA SILVA REU: JOAO BATISTA MOTA 

JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

restituição de valores c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Hermínio Alves da Silva em desfavor de João Batista Mota Junior, todos 

qualificados nos autos. Afirma o requerente que no ano de 2017 negociou 

com o requerido a aquisição de uma camionete Hilux de ano 2011, dando 

em pagamento a camionete Ford F1000, preta, plaxa JYR 3688, RENAVAM 

127231676 e Chassi LA7AZJ1842, ano 1981 e mais um depósito em 

dinheiro na conta corrente do requerido no importe de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), conforme id 19776821. Aduz que o requerido levou a 

camionete do requerente para a cidade de Cuiabá, para após uma semana 

trazer a camionete que o requerente tinha interesse em adquirir (Hilux). 

Declara que não voltou a encontrar o requerido e vem pagando os 

impostos do veículo dado em pagamento da avença, a fim de evitar 

qualquer cobrança ou execução fiscal em seu desfavor (comprovantes id. 

19776833). Relata que embora tenha tentado, por diversas vezes, 

desfazer o negócio e reaver a camionete F1000 e o valor dado como 

entrada, não logrou êxito em suas tentativas. Explica, ainda, que no 

começo do ano de 2019, após uma força tarefa realizada pela guarnição 

da Policia Militar neste município, localizou vários veículos clonados, objeto 

de furto, cuja venda foi intermediada pelo requerido, conforme boletins de 

ocorrências aos ids.19776802, 19776809 e 19776818. Prossegue o autor 

dizendo que recebeu ligações de uma pessoa que atende pelo nome de 

Cícero, o qual o requerente desconhece, solicitando a cópia do recibo do 

veículo assinado, posto que teria comprado a camionete F1000 do 

requerido, contudo, expôs toda a situação a Cícero e se negou a fornecer 

o documento. Requereu, liminarmente o bloqueio com restrição de 

circulação, bem como a busca e apreensão da camionete Ford F1000, 

preta, placas JYR 3688, RENAVAM 127231676 e Chassi LA7AZJ1842, 

ano 1981. É o relato. Fundamento e decido. O Novo Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o autor pela 

existência de periculum in mora para a necessidade de efetivação da 

medida, indispensável é o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim dispõe: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para fins de concessão da 

liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além de 

probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, não restou 

demostrado o risco ao resultado útil do processo, a justificar a 

antecipação dos efeitos da tutela. Ora, o requerente afirma que o negócio 

foi entabulado em 2017!. Assim, entendo forçoso concluir que não há 

prejuízo em aguardar-se a angularização processual, com a citação da 

parte contrária,mormente em razão do negócio ter sido entabulado apenas 

verbalmente. Logo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o 

contraditório, melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de 

consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, 

portanto, ausentes os requisitos do art. 300, do NCPC, impõe-se o 

indeferimento da medida de urgência. Neste sentido: ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A antecipação da tutela pressupõe 

a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da 

verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, requisitos que, ausentes, impedem a concessão da 

medida. Agravo não provido. (TJDF; Rec 2011.00.2.023267-4; Ac. 

563.382; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Jair Soares; DJDFTE 10/02/2012; 

Pág. 195). (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA SOLICITADA PARA OBRIGAR A CEMAT A 

FORNECER (LIGAR) ENERGIA ELÉTRICA PARA A UC DA RESIDÊNCIA DO 

AUTOR. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM PRÉVIA 

OITIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO (CPC, ART. 273). DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Se há necessidade de 

esclarecimentos, se há dúvida e incerteza quanto aos aspectos 

relevantes do caso, então, obviamente, inexiste "prova inequívoca" com 

aptidão para infundir a dose de verossimilhança necessária à concessão 

da medida. (TJMT; AI 95430/2011; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 08/11/2011; DJMT 22/11/2011; Pág. 71). 

(Grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 

Cite-se a parte requerida, no prazo legal ofereça defesa, sob pena de 

revelia, consoante previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as 

hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma; Apresentada contestação no 

prazo acima, intime-se a parte autora a impugná-la no prazo de quinze 

dias úteis (artigos 350 e 351 do CPC). Na sequência, intimem-se as partes 

a especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Após, conclusos para saneamento. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-95.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS HENRIQUE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000125-95.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): OSIAS HENRIQUE DE LIMA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos e examinados estes autos de AÇÃO DE 
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CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA registrada sob n.º 

1000125-95.2019.8.11.0100, em que consta como requerente OSIAS 

HENRIQUE DE LIMA e requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados à inicial. SENTENÇA I – RELATÓRIO 

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio 

Doença com Pedido de Tutela Antecipada formulado por Osias Henrique 

de Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega a 

parte autora, em síntese, que é contribuinte com a Previdência Social por 

meio de vínculos de emprego. Explica que seu último contrato de trabalho 

perdurou do período de 29/08/2011 à 21/01/2016. Explica, ainda, que 

recebeu benefício de seguro desemprego e que atualmente está 

impossibilitado para desempenhar atividades laborativas em razão de seu 

quadro de doença. Pede a condenação do INSS a conceder o benefício de 

auxílio-doença liminarmente e, ao final, a aposentadoria por invalidez. 

Pediu ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas. Juntou 

documentos. Recebida a inicial, foi designado exame médico pericial. 

Juntou-se o laudo pericial médico. O réu foi citado e apresentou 

contestação, pleiteando pela improcedência do pedido, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais. Pleiteou ao final, de forma subsidiária, 

a observação da prescrição quinquenal, que o momento inicial do 

benefício seja a data da postulação administrativa e na sua ausência na 

data da citação válida, que a correção monetária observe a Lei 9.494/97, 

que não haja condenação em custas e a produção de todos os meios de 

prova em direito admitidos. Juntou documentos. Recebido o declínio de 

competência, determinou-se a intimação da parte autora para a presentar 

a impugnação à contestação, bem como determinou-se a intimação das 

partes para apresentarem provas que pretendem produzir (id. 18426514). 

A parte autora impugnou a contestação (id. 19157720). Juntou-se petição 

da parte autora informando que deixa de especificar provas a serem 

produzidas, bem como requereu o julgamento do feito (id. 20793035).A 

parte requerida não se manifestou. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Preliminares Afasto a 

preliminar de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, uma vez que não foi requerida a 

condenação ao pagamento de parcelas que alcancem tal período. Por 

outro lado, considerando as provas produzidas, entendo que o feito 

merece julgamento no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Mérito Trata-se de pedido de 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, 

sob a alegação de incapacidade laboral. As contingências para a 

concessão dos benefícios pretendidos encontram-se previstas nos arts. 

42 e 59 da Lei 8.213/91, o qual dispõe: Art. 42. “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxilio – doença for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. “O auxílio – doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido, nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Ou 

seja, nos termos da lei, além da qualidade de segurado e da carência, a 

aposentadoria por invalidez exige uma incapacidade total e permanente do 

segurado para qualquer trabalho; já o auxílio-doença exige uma 

incapacidade para o trabalho ou para a vida habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Da carência e da condição de segurado Com 

relação à carência e a condição de segurado da parte autora, estes 

restaram devidamente comprovados. Senão vejamos. A qualidade de 

segurado é inconteste, vez que estava recebendo seguro desemprego. A 

parte autora sempre contribuiu para a previdência social, o que é possível 

de ser verificado pelo extrato do CNIS nos autos, bem como pelos 

documentos juntados com a inicial. Ademais, conforme dispõe o inciso I do 

art. 25 da Lei nº 8.213/1991, a carência exigida para os benefícios em 

questão é de 12 meses, a qual também ficou demonstrada pela referida 

documentação. Perda permanente da capacidade laboral. Por fim, no 

tocante ao requisito da perda da capacidade laboral, o art. 42, § 1º e art. 

60, § 4º, da Lei 8.213/91, exigem a incapacidade mediante exame 

médico-pericial. O laudo pericial constatou que o autor é portador de 

doença classificada como CID-10; S57-8 – Lesão por esmagamento do 

antebraço, S57-9 – Lesão por esmagamento de partes não especificadas 

do antebraço. Segundo o perito judicial, a lesão do periciando o torna 

incapaz de forma permanente, sendo a incapacidade total. Segundo 

apurado na perícia o autor não é capaz de exercer nenhuma atividade que 

requer uso de força física moderada ou intensa. Assim o autor se tornou 

incapaz de exercer suas atividades laborativas habituais. Devido a isto, 

concluiu o perito que o autor ostenta incapacidade total e permanente, sem 

reabilitação. De mais a mais, as profissões até então exercidas, o baixo 

grau de escolaridade e as limitações provocadas pelas moléstias forçam a 

conclusão de que o autor dificilmente conseguiria desempenhar nova 

função. Frederico Amado ensina: Em regra, para a concessão deste 

benefício, será imprescindível que o segurado esteja incapacitado de 

maneira total e permanente para o exercício do trabalho, bem como não 

haja possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade 

laborativa, compatível com as suas restrições físicas ou psíquicas 

decorrentes do acidente ou enfermidade. Essa análise normalmente é 

bastante difícil e casuística. Além das condições clínicas do segurado, 

será preciso analisar a sua idade e condições sociais, pois em alguns 

casos a baixa escolaridade e a idade avançada tornam inviável a 

reabilitação profissional, sendo necessário se conceder a aposentadoria 

por invalidez ao segurado.[1] O Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

neste sentido: “Segundo a jurisprudência deste Colegiado, é possível a 

verificação do contexto socioeconômico do segurado com a finalidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez, sem ofensa à norma do art. 42 

da Lei de Benefícios” (passagem do julgamento do AgRg no Ag 1270388, 

de 24/04/2010) Enfim, comprovada a qualidade de segurado e o período 

de carência superior a 12 meses, faz jus ao recebimento do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Desta forma, reconheço ao autor o direito ao 

benefício da aposentadoria por invalidez com DII (data do início da 

invalidez) em 24/10/2017, data do último requerimento administrativo (id. 

18355129 – pag. 15). Vejamos: STJ-0732595) PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TERMO INICIAL: DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO 

ANTERIORMENTE CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 

1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a comprovação 

extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não 

tem o condão de afastar o direito adquirido do beneficiário. Precedentes: 

AgRg no REsp 1.103.312/CE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 16.06.2014; 

AgRg no REsp 1.427.277/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 

15.04.2014; AgRg no REsp 1.128.983/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, DJe 07.08.2012. 2. Consolidada a orientação desta Corte de 

que o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia 

seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio 

requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as 

condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da 

citação. Precedentes: AgInt no AREsp 915.208/SC, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. 

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 03.02.2017; e AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. 

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.06.2015. 3. Agravo Interno do INSS 

desprovido. (AgInt no Recurso Especial nº 1.381.631/RS 

(2013/0128319-4), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 

23.05.2017). - destaquei III – DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder ao autor o 

benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro art. 42 e ss. da Lei n. 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, com DII em 24/10/2017 

(data do último requerimento administrativo – pag. 15), bem como, ao 

pagamento dos respectivos valores atrasados. A correção monetária 

deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de 

mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em 

mora. Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser 

observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão 

Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 

11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de 

mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem 

ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009). Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ. Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 
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unanimidade, j. em 08.10.2019). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Oportunamente, arquive-se. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada 

no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-63.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MORANDINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-63.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:IRMAOS 

MORANDINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: VILSON SIQUEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 21/02/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-23.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL ERINGER DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO VALERIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

redesigno para o dia 21/02/2020, às 12h15min, a audiência anteriormente 

agendada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-08.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO MEDEIROS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000965-08.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo, redesigno para o dia 21/02/2020, às 12h30min, a audiência 

anteriormente agendada. BRASNORTE, 8 de janeiro de 2020. Eduarda S. 

Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-22.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MAGNO DA SILVA BALIEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000977-22.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo, redesigno para o dia 21/02/2020, às 12h45min, a audiência 

anteriormente agendada. BRASNORTE, 8 de janeiro de 2020. Eduarda S. 

Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-88.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BERNARDES DOS REIS 03850533123 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000992-88.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo, redesigno para o dia 21/02/2020, às 13h00min, a audiência 

anteriormente agendada. BRASNORTE, 8 de janeiro de 2020. Eduarda S. 

Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-95.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EVANGELISTA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000998-95.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo, redesigno para o dia 21/02/2020, às 13h15min, a audiência 

anteriormente agendada. BRASNORTE, 8 de janeiro de 2020. Eduarda S. 

Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-80.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1000999-80.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo, redesigno para o dia 21/02/2020, às 13h30min, a audiência 

anteriormente agendada. BRASNORTE, 8 de janeiro de 2020. Eduarda S. 

Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-65.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MORIMAN TEWIT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1001000-65.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo, redesigno para o dia 21/02/2020, às 13h45min, a audiência 

anteriormente agendada. BRASNORTE, 9 de janeiro de 2020. Eduarda S. 

Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-50.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS VIEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE Processo:1001001-50.2019.8.11.0100 

CERTIDÃO Certifico que, ante a necessidade de readequação de pauta 

deste Juízo, redesigno para o dia 21/02/2020, às 14h00min, a audiência 

anteriormente agendada. BRASNORTE, 9 de janeiro de 2020. Eduarda S. 

Moretto Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-87.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR BRUN BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 31/01/2020, às 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-72.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GISELI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 31/01/2020, às 12h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-46.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CARVALHO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES RAMOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010338-46.2016.8.11.0100; Valor causa: R$ 1.178,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO ALVES CARVALHO EIRELI - ME Parte Ré: REQUERIDO: MOISES 

RAMOS DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

que a parte promovida não foi encontrada no endereço indicado na inicial 

para fins de citação e comparecer à audiência de conciliação. Neste ato 

solene, a parte promovente informou o mesmo endereço fornecido na 

inicial para citá-lo. Dessa forma, cabia ao mesmo informar novo endereço 

válido na ocasião. E considerando o lapso de tempo desde a audiência, 

verifico que a parte autora manteve-se inerte ao não providenciar ato que 

lhe competia. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000228-05.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOARES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE MENDONCA OAB - 796.892.561-49 

(PROCURADOR)

TATISA MAIARA DE AZEVEDO OAB - MT24312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 1000228-05.2019.8.11.0100 

REQUERENTE: VALDEMAR SOARES DE MENDONCA PROCURADOR: 

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE MENDONCA Advogado do(a) 

REQUERENTE: TATISA MAIARA DE AZEVEDO - MT24312/B, REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos em correição. Trata-se de Ação 

Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Suspensão de 

Descontos proposta por Valdemar Soares de Mendonça em face de 

Banco do Brasil S.A, ambos devidamente qualificados na inicial. A parte 

autora postulou pela desistência do feito (Id. 20670978), antes da 

audiência de conciliação e da citação da parte requerida. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que 

não é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide. 

Assim, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO extinto o pedido, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do mesmo Codex. Sem custas e honorários advocatícios 

(art. 55 da Lei n. 9099/95). Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se 

e arquive-se com as devidas anotações de estilo. P. I. C. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-43.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:
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AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO KULEVICZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010000-43.2014.8.11.0100; Valor causa: R$ 3.407,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AUTO 

PECAS NOROESTE LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: SERGIO ANTONIO 

KULEVICZ PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000183-35.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DINOMARCOS CROSS IUNG (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBERTO MORANDINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

1000183-35.2018.8.11.0100. EXEQUENTE: DINOMARCOS CROSS IUNG 

EXECUTADO: ANDRE ROBERTO MORANDINI Vistos etc. Considerando o 

comprovante juntado no id. 85047822, intime-se a parte exequente, para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito. Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-19.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

E F DA LUZ ESQUADRIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATISA MAIARA DE AZEVEDO OAB - MT24312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGO SEIFERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

e ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

1000197-19.2018.8.11.0100. EXEQUENTE: E F DA LUZ ESQUADRIAS 

EXECUTADO: MAURO RODRIGO SEIFERT Vistos etc. De proêmio, intime-se 

a parte exequente, por meio de sua procuradora habilitada, para que se 

manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada no id. 

16250381 ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-48.2014.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010129-48.2014.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA DE 

CAMPOS & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: NILTON ARAUJO Vistos etc. 

Considerando que o executado não foi localizado para citação (id. 

8982246), intime-se a parte exequente para informar novo endereço ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito. Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, 

devolvam-me conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-90.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER WANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010208-90.2015.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: EDER WANDO 

RIBEIRO Vistos etc. Considerando que o requerido não foi citado (id. 

8985483), intime-se a parte autora para informar novo endereço ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito. Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, 

devolvam-me conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-34.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MORANDINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI APARECIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010160-34.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 256,02; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDINEI MORANDINI - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: ROSELI APARECIDA TEIXEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 251 de 1782



CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 7 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-05.2013.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010063-05.2013.8.11.0100; Valor causa: R$ 790,44; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA DE CRÉDITO 

COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUPERMERCADO F & F LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: LUCIA MARIA 

DE JESUS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-55.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO RODRIGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010275-55.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 879,50; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

IZIDORO RODRIGUES DE MACEDO PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que, ante a notícia de falecimento da parte promovida, a 

parte autora requereu maior prazo para verificar a existência de herdeiros 

e posterior habilitação dos mesmos. No entanto, conforme certidão no 

evento n. 12305080, a mesma não mais se manifestou nos autos, não 

tendo providenciado o que lhe competia, conforme reza o art. 51, inciso VI 

da Lei 9.099/95, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, 

dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: VI - quando, falecido o réu, o 

autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da 

ciência do fato.” Pelo exposto, em consonância com o inciso VI do artigo 

51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 18 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-26.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSECLEIA ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010059-26.2017.8.11.0100; Valor causa: R$ 10.076,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURENCO & BARROS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ROSECLEIA 

ARAUJO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição no evento n. 

12319761, recebo o pedido como DESISTÊNCIA DA AÇÃO, pelo que a 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-45.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010211-45.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 250,86; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: LUIZ 

GUSTAVO ALVES BARBOSA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Em síntese, sustenta a parte 

autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 178,00 
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referente a uma duplicata vencida e não paga. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de 

conciliação, nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito 

pleiteado pela parte autora. Portanto, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e 

JULGO procedente o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a 

parte promovida em pagar à parte autora a importância de R$ 178,00 

(cento e setenta e oito reais), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data de vencimento da dívida; e o faço, com 

resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-68.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS FENALI CONTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAIXINHO DO FRETE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010300-68.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 277,60; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANTOS FENALI CONTI - 

ME Parte Ré: REQUERIDO: BAIXINHO DO FRETE PROJETO DE SENTENÇA 

Primeiramente, retifique-se o nome da parte promovida nos autos, pois 

consta apenas a sua alcunha, o que é vedado por lei. Retifique-se também 

a advogada Ellen Conti para constar como procuradora da parte 

promovente, posto que equivocadamente consta nos autos como 

advogada da parte promovida, o que contraria o substabelecimento 

juntado no evento n. 12305799. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Em 

síntese, sustenta a parte autora que é credora da parte reclamada no 

valor total de R$ 206,50 referente a uma nota de compras vencida e não 

paga. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia não 

compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, além de não existir qualquer fato que coloque em 

dúvida o direito pleiteado pela parte autora, posto que devidamente 

amparada documentalmente. Portanto, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e 

JULGO procedente o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a 

parte promovida em pagar à parte autora a importância de R$ 206,50 

(duzentos e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data de vencimento de cada nota; 

e o faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-52.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONY BAIRROS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010357-52.2016.8.11.0100; Valor causa: R$ 579,71; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: ANTONY BAIRROS RIBEIRO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Em síntese, sustenta a 

parte autora que é credora da parte reclamada no valor total de R$ 472,99 

referente a diversas notas de compras e boletos vencidos e não pagos. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia não 

compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 
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Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos, além de não existir qualquer fato que coloque em 

dúvida o direito pleiteado pela parte autora, posto que devidamente 

amparada documentalmente. Portanto, a procedência do pedido é medida 

que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e 

JULGO procedente o pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a 

parte promovida em pagar à parte autora a importância de R$ 472,99 

(quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 

1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data de 

vencimento de cada dívida; e o faço, com resolução de mérito, conforme 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-10.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010127-10.2016.8.11.0100. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME Parte Ré: REQUERIDO: LUCIMARA 

DA SILVA GOMES PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

que a parte promovente foi intimada em audiência a apresentar endereço 

atualizado da promovida, mantendo-se inerte, não havendo qualquer 

manifestação do mesmo nos autos. Diante do exposto, considerando que 

a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-92.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010128-92.2016.8.11.0100. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARIA 

APARECIDA DE JESUS SILVA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da promovida, mantendo-se inerte, não 

havendo qualquer manifestação do mesmo nos autos. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-23.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO NETO OAB - MT0016307S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES DO 

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-47.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERCÍLIO J. NUNES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASNORTE RUA Curitiba, 

1080, Centro - BRASNORTE SENTENÇA Numero do Processo: 

0010422-86.2016.811.0100 Polo Ativo: LUIZ MARCONI Polo Passivo: 

NERCÍLIO J. NUNES 31 de Janeiro de 2017 Vistos etc... A parte requerente 

foi devidamente intimada da audiência de conciliação conforme evento 05, 

todavia não compareceu no dia marcado. O art. 51, inciso I da lei federal 

9099/95, prevê a extinção do feito nesses casos, vejamos: Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Diante do exposto, 

julgo extinto este feito, sem resolução do mérito. Transitada em julgado, ao 
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arquivo, com as devidas baixas. P.R.I.C. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-87.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR BRUN BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA PROCESSO n. 

1001005-87.2019.8.11.0100 Valor da causa: R$ 10.215,48 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JOSIMAR BRUN BATISTA Endereço: RUA MARCELO PIETISC, 16, QD 02, 

RENASCER, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - VIVO S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 31/01/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-72.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GISELI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA PROCESSO n. 

1001006-72.2019.8.11.0100 Valor da causa: R$ 10.113,67 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA GISELI DE SOUZA Endereço: RUA MARCELO PIETISCH, 16, 

RENASCER, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-901 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERIDO - VIVO S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 31/01/2020 Hora: 12:15 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-76.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000178-76.2019.8.11.0100. AUTOR(A): GILBERTO MARIANO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano 

Moral c/c Pedido Liminar de Cancelamento de Protesto, ajuizada por 

GILBERTO MARIANO DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO (PROCURADORIA GERAL DO ESTADO). Aduz o autor que foi 

notificado pelo Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Brasnorte-MT, para 

efetuar o pagamento de um débito apontado para protesto, oriundo de uma 

suposta dívida de IPVA de um veículo que nunca lhe pertenceu. Em razão 

disso, o autor procurou o Detran (Ciretran) em Brasnorte-MT, no qual fora 

emitido extrato do lançamento do IPVA, bem como orientado a procurar a 

Exatoria da Comarca, onde recebeu os DAR’s e constatou a existência de 

inúmeros débitos lançados e inscritos em seu nome. Expõe que após a 

primeira notificação, descobriu haver 04 protestos realizados em seu 

nome pela parte requerida, sendo que todos os títulos referem-se ao 

veículo Ford/Fiesta, Placa QBA2878, Renavam 1145126763, Chassi 

9BFZF54PXE8072008, o qual não lhe pertence ou pertenceu, vez que 

nunca adquiriu qualquer veículo automotor, ante a sua impossibilidade 

financeira. Diante disso, requereu, em sede de tutela antecipada, que seja 

determinado o levantamento dos Protestos junto ao Cartório do 2º Serviço 

Notarial de Protesto de Brasnorte, relativos aos débitos discutidos no 

processo em tela. Com a inicial, juntou documentos. É o relato do 

essencial. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue 

a tutela provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência 

ou evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal. No caso 

em apreço, afirmando o autor pela existência de periculum in mora para a 

necessidade de efetivação da medida, indispensável é o preenchimento 

dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), 

que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para 

fins de concessão da liminar buscada, de natureza antecipatória, 

exige-se, além de probabilidade do direito capaz de convencer o juízo 

acerca da verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base em todas 

estas premissas, verifica-se que a probabilidade do direito está 

estampada nos documentos juntados ao processo. O autor comprovou a 

existência de protestos em seu nome. Apresentou, também, outras ações 

em decorrência das mesmas situações, bem como juntou certidão positiva 

de protesto e demais documentos, inclusive, comprovante da existência 

de um suposto falsário utilizando seus dados. Em tais circunstâncias, ao 

menos em uma análise superficial, há verossimilhança das alegações. 

Consequentemente, os arquivos de consumo desempenham uma função 

positiva na sociedade de consumo. Mas, como toda atividade humana, 

estão sujeitos a abusos e, por isso, devem ser controlados. No caso, a 

tutela pleiteada deve ser deferida porque o lançamento do nome do 

requerente no Protesto se constitui em atitude abusiva, haja vista que o 

reclamante, ao menos em uma análise superficial, não tem efetivou o 

débito com a parte requerida. Parece-me correto e justo, ante a 

possibilidade de ser ou não verdadeira a afirmação contida na inicial, 

entender por ora verdadeiro o pedido formulado, considerando que todos 

devem agir com lealdade, boa fé e veracidade processual (artigo 77, CPC). 

Ainda, com a restrição ao crédito do requerente, caso seja concedida 

somente ao final o provimento pleiteado, há grave risco de 

comprometimento da prática de atos empresariais do autor (dano 

irreparável ou de difícil reparação). Por sua vez, caso não seja verdadeira 

a pretensão deduzida e ao final seja indeferida, não haverá grandes 

transtornos para o requerido, que poderá cobrar o débito normalmente. Em 

suma, em consonância com as regras de experiência comum, aliadas aos 

documentos apresentados aos autos, há plausibilidade das alegações da 

parte requerente quanto à inserção indevida do seu nome em protesto. 

Assim, diante da contundência das alegações, caberá ao requerido 

comprovar a legalidade da inscrição. Por fim, ressalta-se que o pedido de 

antecipação da tutela deve ser atendido nas situações em que houver 

dúvida quanto à existência do débito ou estando em discussão o montante 

da dívida, sendo prudente que se adote providências para coibir eventual 

constrangimento desnecessário. DEFIRO, por todo o exposto, a 

antecipação da tutela, a fim de promover a exclusão provisória do nome 

do requerente dos Protestos de protocolos nº 35341, 35277, 35993 e 

35957, realizado junto ao 2º Serviço Notarial de Protesto desta Comarca. 

Inverto o ônus da prova, com fundamento no art. 1º c/c art. 6, inciso VIII, 

ambos da Lei 8078/90. Deixo de designar audiência de conciliação, nos 

termos do disposto no Enunciado 1 dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública de Mato Grosso. No mais, cite-se a parte ré para oferecer defesa 

escrita, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Brasnorte/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-74.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO PEREIRA CARDOSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000398-74.2019.8.11.0100. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERALDO 

ANTONIO PEREIRA CARDOSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, deixo de designar audiência de 

conciliação, nos termos do disposto no Enunciado 1 dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública de Mato Grosso. No mais, cite-se a parte ré 

para oferecer defesa escrita, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-79.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA RODRIGUES DA SILVA LOPESR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 
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8010103-79.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: KAMILA RODRIGUES DA SILVA LOPESR Vistos etc. 

Considerando o lapso temporal decorrido desde o protocolo da inicial, 

intime-se a parte requerente, por meio de sua procuradora habilitada, para 

que se manifeste acerca do interesse em continuar a presente ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito. Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, 

devolvam-me conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-72.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000090-72.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Ante a existência dos 

pressupostos processuais recursais, em especial a tempestividade (Id. 

25068316) RECEBO o recurso inominado interposto, em seu duplo efeito 

(artigo 43 da Lei 9.099/95), ante a possibilidade de irreversibilidade dos 

valores eventualmente recebidos. Observo que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões recursais, no prazo legal (id. 25055221). 

Assim, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal dos Juizados 

Especiais, com minhas homenagens, para que o recurso seja distribuído, 

autuado e julgado. Procedam-se às anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se com urgência. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000887-14.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE LUCENA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000887-14.2019.8.11.0100. REQUERENTE: MARCOS DE LUCENA 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Inicialmente, deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do 

disposto no Enunciado 1 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. No mais, cite-se a parte ré para oferecer defesa escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte autora por meio de seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-44.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MITSUKO TAKAHASHI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010030-44.2015.8.11.0100. REQUERENTE: WILMA MITSUKO TAKAHASHI 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: BRF S.A. Vistos etc. Considerando que o 

contrato de prestação de serviços profissionais/procuração (id. 8982773) 

não atribui poderes para levantamento de valores, tampouco constam os 

dados da douta causídica, intime-se o douto advogado para regularização 

no prazo de 05 (cinco) dias ou para que, no mesmo prazo, indique conta 

em nome do exequente. Decorrido o prazo aludido, com ou sem 

manifestação, devolvam-me conclusos para ulteriores deliberações. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-72.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000090-72.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Ante a existência dos 

pressupostos processuais recursais, em especial a tempestividade (Id. 

25068316) RECEBO o recurso inominado interposto, em seu duplo efeito 

(artigo 43 da Lei 9.099/95), ante a possibilidade de irreversibilidade dos 

valores eventualmente recebidos. Observo que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões recursais, no prazo legal (id. 25055221). 

Assim, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal dos Juizados 

Especiais, com minhas homenagens, para que o recurso seja distribuído, 

autuado e julgado. Procedam-se às anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se com urgência. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-92.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010150-92.2012.8.11.0100. REQUERENTE: TEREZINHA GUIMARAES DA 

SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado por Terezinha Guimarães da Silva. 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Intime-se 

a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis 

(Lei nº 13.728/2018 que alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 

10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando 

a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 

Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora 

por meio eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º 

do CPC. Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-92.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010150-92.2012.8.11.0100. REQUERENTE: TEREZINHA GUIMARAES DA 

SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado por Terezinha Guimarães da Silva. 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Intime-se 

a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis 

(Lei nº 13.728/2018 que alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 

10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando 

a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 

Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora 

por meio eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º 

do CPC. Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-92.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010150-92.2012.8.11.0100. REQUERENTE: TEREZINHA GUIMARAES DA 

SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado por Terezinha Guimarães da Silva. 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Intime-se 

a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis 

(Lei nº 13.728/2018 que alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 

10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando 

a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 

Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora 

por meio eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º 

do CPC. Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-57.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 
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(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000091-57.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante a existência dos pressupostos 

processuais recursais, em especial a tempestividade (Id. 15666247) 

RECEBO o recurso inominado interposto, em seu duplo efeito (artigo 43 da 

Lei 9.099/95), ante a possibilidade de irreversibilidade dos valores 

eventualmente recebidos. Observo que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões recursais, no prazo legal. Assim, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais, com minhas 

homenagens, para que o recurso seja distribuído, autuado e julgado. 

Procedam-se às anotações e baixas necessárias. Cumpra-se com 

urgência. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-25.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010126-25.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: LUIZ GUSTAVO ALVES BARBOSA Vistos, etc. De proêmio, 

verifica-se que de acordo com o artigo 3º da PORTARIA CONJUNTA N. 

774/2019-PRES-CGJ-CSJE a adesão ao procedimento de intimação pelo 

aplicativo “WhatsApp” é voluntária, devendo ser requerida pela própria 

parte a quem a intimação será direcionada. Além disso, a referida portaria 

não faz menção quanto a possibilidade de citação pelo aplicativo, somente 

de intimação. Assim, considerando que parte requerida sequer foi citada 

no processo, somando ao fato de não haver nos autos qualquer 

documento que demonstre a concordância da parte requerida em receber 

intimações através do aplicativo, indefiro o pedido de citação/intimação 

pelo aplicativo “WhatsApp”. Portanto, intime-se a parte autora para que 

indique o novo endereço da parte requerida, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-85.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010122-85.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: MARIA MADALENA DE MENEZES Vistos, etc. De proêmio, 

verifica-se que de acordo com o artigo 3º da PORTARIA CONJUNTA N. 

774/2019-PRES-CGJ-CSJE a adesão ao procedimento de intimação pelo 

aplicativo “WhatsApp” é voluntária, devendo ser requerida pela própria 

parte a quem a intimação será direcionada. Além disso, a referida portaria 

não faz menção quanto a possibilidade de citação pelo aplicativo, somente 

de intimação. Assim, considerando que parte requerida sequer foi citada 

no processo, somando ao fato de não haver nos autos qualquer 

documento que demonstre a concordância da parte requerida em receber 

intimações através do aplicativo, indefiro o pedido de citação/intimação 

pelo aplicativo “WhatsApp”. Portanto, intime-se a parte autora para que 

indique o novo endereço da parte requerida, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-55.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALYFFER F. SILVA LANSANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010124-55.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: WALYFFER F. SILVA LANSANA Vistos etc. Em análise dos 

autos, verifico que os locais em que o requerido supostamente estaria 

foram indicados há mais de 02 (dois) anos (id. 8989148). Assim, 

considerando o lapso temporal transcorrido, aliado ao fato de não constar 

o endereço completo, intime-se a parte autora para informar o endereço 

completo e atual da parte requerida ou requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Decorrido o 

prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me conclusos para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-62.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL DIEL COELHO (REQUERIDO)

PEDRO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010421-62.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ISRAEL DIEL 

COELHO, PEDRO COELHO Vistos etc. Primeiramente, certifique a 

secretaria acerca do trânsito em julgado da sentença de id. 8992689. 

Ademais, consta pedido de cumprimento de sentença formulado por 

Domiciano Comércio de Materiais de Construção Ltda - EPP. Anote-se nos 

autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Intime-se a parte 

executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis (Lei nº 

13.728/2018 que alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 10% 

sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando 

a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 
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Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora 

por meio eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º 

do CPC. Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-79.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TREVISAN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOURENCO ASSIS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000096-79.2018.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDETE TREVISAN - ME 

REQUERIDO: ANDERSON LOURENCO ASSIS SILVA Vistos etc. 

Primeiramente, certifique a secretaria acerca do trânsito em julgado da 

sentença de id. 14468619. Ademais, consta pedido de cumprimento de 

sentença formulado por Farmácia e Laboratório São Lucas. Anote-se nos 

autos e cadastre-se nos sistemas informatizados. Intime-se a parte 

executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis (Lei nº 

13.728/2018 que alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 10% 

sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Caso ocorra o pagamento, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dizer sobre a quitação do débito, possibilitando 

a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. 

Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor 

deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga 

da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia 

não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo 

prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor 

depositado, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 

Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio 

eletrônico, de bens indicados pela parte exequente. Em caso de penhora 

por meio eletrônico, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, para os fins do artigo 854, §3º 

do CPC. Penhorados e avaliados bens suficientes seus, intime-se a parte 

executada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se 

à execução por meio de embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Não sendo localizada a parte executada ou qualquer bem 

penhorável seu, intime-se a parte exequente para que os indique, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-91.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ALC COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E F DA LUZ ESQUADRIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000134-91.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ALC COMERCIO DE TINTAS 

LTDA - ME REQUERIDO: E F DA LUZ ESQUADRIAS Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença no âmbito do juizado especial cível. Em que pese 

existir pedido liminar, observo que este se confunde com o próprio bem da 

vida buscado no feito. Assim, a fim de respeitar o devido processo legal, a 

executada deverá ser intimada para cumprimento voluntário, nos termos 

do que disciplina o Código de Processo Civil. Intime-se a parte executada 

para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis (Lei nº 13.728/2018 

que alterou a Lei nº 9.0099/95), sob pena de multa de 10% sobre o valor 

do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Caso ocorra a transferência voluntária, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, dizer sobre a satisfação da obrigação, possibilitando 

a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se que seu 

silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral da 

obrigação. Desta forma, havendo anuência, basta ao credor deixar 

transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da 

serventia com a juntada de petições desnecessárias. Não sendo 

localizada a parte executada, intime-se a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-93.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DAIANE ZARZICKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010212-93.2016.8.11.0100. REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME 

REQUERIDO: FRANCISCA DAIANE ZARZICKI Vistos etc. Considerando o 

disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-43.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR NELSO MOMBACH EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IND.COMERCIO DE MADEIRAS RIO DO SANGUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010334-43.2015.8.11.0100. REQUERENTE: ARTHUR NELSO MOMBACH 

EIRELI - EPP REQUERIDO: IND.COMERCIO DE MADEIRAS RIO DO SANGUE 
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Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que, apesar de devidamente 

intimadas para se manifestar acerca da realização da audiência de 

conciliação, as partes mantiveram-se silentes (id. 17529327). Ademais, 

considerando o lapso temporal decorrido desde o protocolo da inicial, 

intime-se a parte requerente, por meio de sua procuradora habilitada, para 

que se manifeste acerca do interesse em continuar a presente ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito. Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, 

devolvam-me conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. 

Diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010032-14.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BALIEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS GULARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010032-14.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: VALMIR BALIEIRO 

EXECUTADO: ANTONIO MARCOS GULARTE Vistos etc. Inicialmente, defiro 

a juntada nos termos requeridos pela parte autora no id. 8982865. 

Ademais, considerando que o requerido não foi citado (id. 8982853), 

intime-se a parte autora para informar novo endereço ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito. Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-70.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000644-70.2019.8.11.0100. REQUERENTE: SIDNEI DE SOUZA SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. RELATÓRIO Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

em decorrência de ato ilícito, proposta por Sidnei de Souza Siqueira em 

face de Telefônica Brasil S.A. A parte requerente rogou pela desistência 

da ação (id. 24375874). É, em síntese, o relatório. Vieram os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o enunciado 

nº 90 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, in 

verbis, "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - XXXVIII 

Encontro - Belo Horizonte-MG". Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que 

o processo será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz homologar 

a desistência da ação. No caso não há impedimento para homologação da 

desistência, bem como não constato qualquer indício de má-fé ou de lide 

temerária. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do 

CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários. Não havendo 

manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-12.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IDOILIO CAMPOS GERMINARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010058-12.2015.8.11.0100. REQUERENTE: IDOILIO CAMPOS GERMINARI 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado apresentou 

comprovante do pagamento da dívida (Ids. 8983347, 8983354, 8983363 e 

8983369). O exequente requereu o levantamento do alvará ao id. 

23743331. O artigo 924, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, 

NCPC). Assim sendo, JULGO O PRESENTE EXTINTO, com fundamento no 

artigo 924, II, NCPC. No mais, considerando que não há obrigação do juízo 

em realizar a intimação pessoal da parte autora para a liberação de 

depósito judicial, conforme previsto no provimento nº. 15/2019 da 

Corregedoria Geral da Justiça, DETERMINO que expeça-se Alvará de 

Levantamento da quantia depositada nos Id. 8983347, em favor da parte 

autora, na conta indicada na petição de Id. 23743331. Após a efetivação 

do levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-83.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR MARCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010008-83.2015.8.11.0100. REQUERENTE: CEZAR MARCO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ALBINO PINTO Vistos etc. RELATÓRIO Trata-se de 

Procedimento do Juizado Especial Cível proposta por Cezar Marco dos 

Santos em face de Albino Pinto. Designada audiência de conciliação, o 

autor não foi localizado para intimação no endereço informado nos autos 

(id. 8982568). O feito encontra-se paralisado há mais de três anos. É, em 

síntese, o relatório. Vieram os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTAÇÃO Estabelece o art. 485, inc. VI do CPC que o processo 

será extinto sem julgamento de mérito quando verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual. No caso dos autos, a parte autora 

não promoveu os atos que lhe incumbiam, a fim de dar seguimento ao 

presente processo. Sequer foi localizada para audiência de conciliação 

outrora designada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 485, 

inc. VI do CPC JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios (artigo 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Considerando o disposto 
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no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

pagamento ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000111-82.2017.8.11.0100. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado 

se manifestou pedindo a extinção do feito, considerando ter efetuado o 

integral pagamento da dívida (Id. 22059722). O exequente requereu o 

levantamento do alvará ao id. 22314958. Determinou-se ao id. 24553324, 

que o advogado do exequente, juntasse aos autos procuração válida a 

praticar atos processuais. Posteriormente, juntou-se procuração válida, 

conforme id. 25110894. O artigo 924, do Código de Processo Civil, dispõe 

que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, 

NCPC). Assim sendo, JULGO O PRESENTE EXTINTO, com fundamento no 

artigo 924, II, NCPC. No mais, considerando que não há obrigação do juízo 

em realizar a intimação pessoal da parte autora para a liberação de 

depósito judicial, conforme previsto no provimento nº. 15/2019 da 

Corregedoria Geral da Justiça, DETERMINO que expeça-se Alvará de 

Levantamento da quantia depositada nos Id. 22059723, em favor do 

advogado da parte autora, na conta indicada na petição de Id. 22314958. 

Após a efetivação do levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 

05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

pagamento ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000111-82.2017.8.11.0100. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado 

se manifestou pedindo a extinção do feito, considerando ter efetuado o 

integral pagamento da dívida (Id. 22059722). O exequente requereu o 

levantamento do alvará ao id. 22314958. Determinou-se ao id. 24553324, 

que o advogado do exequente, juntasse aos autos procuração válida a 

praticar atos processuais. Posteriormente, juntou-se procuração válida, 

conforme id. 25110894. O artigo 924, do Código de Processo Civil, dispõe 

que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, 

NCPC). Assim sendo, JULGO O PRESENTE EXTINTO, com fundamento no 

artigo 924, II, NCPC. No mais, considerando que não há obrigação do juízo 

em realizar a intimação pessoal da parte autora para a liberação de 

depósito judicial, conforme previsto no provimento nº. 15/2019 da 

Corregedoria Geral da Justiça, DETERMINO que expeça-se Alvará de 

Levantamento da quantia depositada nos Id. 22059723, em favor do 

advogado da parte autora, na conta indicada na petição de Id. 22314958. 

Após a efetivação do levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 

05 (cinco) dias, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às 

providências. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-35.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000140-35.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença perante o Juizado 

Especial Cível. Juntou-se guia de pagamento da dívida (Id. 17875901). O 

exequente requereu o levantamento do alvará ao id. 18087644. 

Determinou-se ao id. 23973179, que o advogado da parte exequente 

juntasse aos autos procuração válida a praticar atos processuais. 

Posteriormente, juntou-se procuração válida, conforme id. 25110928. O 

artigo 924, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução será 

extinta quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, 

JULGO O PRESENTE EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. No 

mais, considerando que não há obrigação do juízo em realizar a intimação 

pessoal da parte autora para a liberação de depósito judicial, conforme 

previsto no provimento nº. 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, 

DETERMINO que expeça-se Alvará de Levantamento da quantia 

depositada nos Id.18052686, em favor do advogado da parte autora, na 

conta indicada na petição de Id. 18087644. Após a efetivação do 

levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-96.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000123-96.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARINEIVA GONCALVES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado 

se manifestou pedindo a extinção do feito, considerando ter efetuado o 

integral pagamento da dívida (Id. 24368447). O exequente requereu o 

levantamento do alvará judicial ao id. 24571234. O artigo 924, do Código de 

Processo Civil, dispõe que a execução será extinta quando a obrigação 

for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, JULGO O PRESENTE 

EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. No mais, considerando 

que não há obrigação do juízo em realizar a intimação pessoal da parte 

autora para a liberação de depósito judicial, conforme previsto no 

provimento nº. 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, DETERMINO que 

expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada nos Id. 

24542342, em favor do advogado da parte autora, na conta indicada na 

petição de Id. 24571234, observando-se a procuração outorgada ao 

causídico e os poderes conferidos a ele. Após a efetivação do 

levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-71.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CORREA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000103-71.2018.8.11.0100. REQUERENTE: MAURICIO MARQUES DE 

PAULA JUNIOR REQUERIDO: RONALDO CORREA GOMES Vistos etc, 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por MAURICIO MARQUES DE 

PAULA JÚNIOR, objetivando receber o valor de R$1.000,00, referente ao 

saldo devedor da aquisição de um veiculo Fiat no valor total de 

R$6.000,00. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamada 

devidamente intimada, ofertou proposta de acordo (ID 13132912), mas 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação, portanto, decreto a sua revelia e aplico seus efeitos. 

Constato que é fato incontroverso que o Reclamante é credor do valor de 

R$1.000,00, consoante Nota Promissória encartada aos autos, e sem 

oposição da parte Reclamada. DISPOSITIVO Ante ao exposto e, por tudo 

que dos autos consta, decreto a revelia da parte reclamada e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na petição inicial para, condenar a parte 

promovida a pagar à parte promovente o valor de R$1.000,00 (um mil 

reais), com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da nota 

promissória. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, proceda-se a 

respectiva baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-09.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MORETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000176-09.2019.8.11.0100. REQUERENTE: CAMILA MORETTO 

REQUERIDO: G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME Vistos etc, Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", aso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Cuida-se de RECLAMAÇÃO, proposta por CAMILA MORETTO, objetivando 

a restituição do valor de R$450,00, referente ao pagamento de um curso 

de fotografia, o qual não foi realizado na cidade de origem (Lucas do Rio 

Verde), mas em Cuiabá/MT. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte Reclamada, apesar de citada e intimada (ID 19665891), não 

compareceu na audiência de conciliação e não apresentou contestação, 

portanto, decreto a sua revelia e aplico seus efeitos. Constato que é fato 

incontroverso que a Reclamante é credora da parte Reclamada no valor 

de R$450,00, consoante comprovante de depósito, datado de 07.01.2019, 

do Banco do Brasil e não contestado pela Reclamada. DISPOSITIVO Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, decreto a revelia da parte 

reclamada e julgo PROCEDENTE O PEDIDO contido na petição inicial para 

condenar a parte promovida a pagar a parte promovente o valor de 
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R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) devidamente corrigido pelo 

índice INPC/IBGE a partir da data do depósito, e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês que incidirão a partir da data da citação. Com arrimo no 

que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Sentença publicada no PJE. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-81.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CERINA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000124-81.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CERINA DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado 

se manifestou pedindo a extinção do feito, considerando ter efetuado o 

integral pagamento da dívida (Id. 24368182). O exequente requereu o 

levantamento do alvará judicial ao id. 24572207. O artigo 924, do Código de 

Processo Civil, dispõe que a execução será extinta quando a obrigação 

for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, JULGO O PRESENTE 

EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. No mais, considerando 

que não há obrigação do juízo em realizar a intimação pessoal da parte 

autora para a liberação de depósito judicial, conforme previsto no 

provimento nº. 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, DETERMINO que 

expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada nos Id. 

24541878, em favor do advogado da parte autora, na conta indicada na 

petição de Id. 24572207, observando-se a procuração outorgada ao 

causídico e os poderes conferidos a ele. Após a efetivação do 

levantamento dos valores, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas de estilo. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000615-20.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000615-20.2019.8.11.0100. REQUERENTE: RODRIGO APARECIDO 

ANDRADE REQUERIDO: JOSE PAULO FILHO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015. 

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Brasnorte, 16 de janeiro de 

2020. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-90.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ANDREANI CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000050-90.2018.8.11.0100. REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: GABRIEL 

ANDREANI CORREA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cobrança, na qual o autor 

alega que o réu efetuou compras de materiais de construção e não 

efetuou o pagamento das duplicatas. Sustenta ainda que, mesmo após 

seu nome ser protestado, o réu não demonstrou interesse em realizar 

acordo. Pede a condenação do requerido da quantia de R$ 3.849,04 (três 

mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos). Os 

instrumentos de protestos de fls. 16/29 e os recibos de fl. 30 demonstram 

a existência do negocio jurídico entre as partes. O requerido foi 

devidamente citado/intimado, consoante certidão de fl. 34, bem como 

compareceu à audiência preliminar (fl. 37), porém, não apresentou 

contestação. Assim, considerando a não realização do acordo, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e n. 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE), decreto a revelia do requerido. Outrossim, 

considerando a constatação de que o negócio jurídico foi celebrado entre 

as partes e não com terceiros, a procedência se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do CPC, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 

3.849,04 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), 

devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária a partir do vencimento da dívida. Sem custas 

e honorários, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Intime-se o autor. 

Deixo de intimar o réu, uma vez que revel. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010453-67.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA FATIMA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 8010453-67.2016.8.11.0100 

EXEQUENTE: INES SCHIMIDT - ME Advogado do(a) EXEQUENTE: 

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - MT0007987A EXECUTADO: 

ELIZANGELA FATIMA DE SOUSA A parte autora manifestou-se pela 

desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Sem custas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. BRASNORTE, 9 de janeiro de 2020. Daiane Marilyn Vaz 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-58.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DANIELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010225-58.2017.8.11.0100. REQUERENTE: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: IVO DANIELLI 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Desta forma, 

atrelada às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele 

trazidos entendo que o processo deve ser extinto. Com efeito, da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante qualificada como FBM 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, se fez 

representar por simples preposto na audiência de conciliação realizada, o 

que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito. O 

Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-19.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LEITE DE SOUZA - MOTOS - ME (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000143-19.2019.8.11.0100. REQUERENTE: LOURIVALDO ABREU DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, CICERO LEITE DE SOUZA - MOTOS - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-04.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

HERIBERTO WUTTKE - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA GONCALVES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000101-04.2018.8.11.0100. REQUERENTE: HERIBERTO WUTTKE - EPP 

REQUERIDO: ALEXANDRA GONCALVES LIMA Vistos . Trata-se de Ação 

de Cobrança c/c Perdas e Danos proposta por Heriberto Wuttke - ME em 

desfavor de Alexandra Gonçalves Lima, ambos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Primeiramente há que se destacar que a parte requerida é revel, posto que 

mesmo devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à audiência 

de conciliação (id 12760639 e 13275870). Desta forma, decreto-lhe a 

revelia nos termos da lei, e, consoante o que me faculta o art. 355, I, do 

Código Processo Civil, entendo não haver necessidade de novas provas, 

razão pela qual passo ao julgamento do mérito desta ação. Sendo os 

elementos comprobatórios suficientes para evidenciar a existência da 

relação entre o autor e a requerida, e não tendo esta última indicado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, presume-se 

que verdadeiramente deve a quantia pleiteada e consubstanciada na 

cártula que acompanha a inicial. Demais disso, como a contumácia da 

parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a 

procedência do pedido se impõe. Anoto, ainda, que deve ser observado o 

atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à atualização 

monetária e juros de mora: STJ-0660014) RECURSO ESPECIAL. REEXAME 

DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. EM QUALQUER AÇÃO UTILIZADA PELO PORTADOR 

PARA COBRANÇA DE CHEQUE, A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A 

PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA, E OS JUROS 

DE MORA A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA SACADA OU CÂMARA DE COMPENSAÇÃO. TEMAS DE 

DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI Nº 

7.357/1985. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Especial nº 1.361.587/MG (2013/0002799-2), STJ, Rel. Luis Felipe 

Salomão. DJe 19.10.2016). Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação de cobrança c/c perdas e danos proposta por HERIBERTO 

WUTTKE - ME em desfavor de ALEXANDRA GONÇALVES LIMA, ambos 

qualificados nos autos, para CONDENAR a requerida a pagar ao 

requerente a importância de R$ 3.344,00 (três mil e trezentos e quarenta e 

quatro reais), com atualização monetária a partir das datas das emissões 

estampadas nas cártulas, pelo INPC, e com incidência de juros de mora, a 

contar da primeira apresentação à instituição financeira e na forma do art. 

406 do Código Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. Atente-se a Secretaria para o teor do 

artigo 346, do Código de Processo Civil: “Os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial”, bem como para o ENUNCIADO 167 do FONAJE: “Não se 

aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário 

Eletrônico quando o réu for revel - art. 346 do CPC.” Após o trânsito em 

julgado, a ré deverá cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523 do CPC, sob pena de expedição, a requerimento escrito do 

credor, de mandado de penhora e avaliação, com acréscimo de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. 

Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-09.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDAW HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA ALVES DE MOURA OAB - GO50611 (ADVOGADO(A))

WILSON AUGUSTO DE ALMEIDA DOS SANTOS OAB - GO45237 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Patrícia Maria Santos de Oliveira (REQUERIDO)

SANTOS E OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E 

GRANITOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR a parte 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de ID 25322722, 

conforme certificado no ID 27649838, sob pena de arquivamento nos 

termos da referida sentença. Campinápolis , 19 de dezembro de 2019. 

ANA CAROLINA TOZO DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-44.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000592-44.2019.8.11.0110. INTERESSADO: ROSELY CAMPOS DE 

OLIVEIRA MOURA REQUERIDO: JOSE DOMINGOS DE ARAUJO Vistos, etc. 

Sentença->Extinção->Ilegitimidade. Por força do art. 38 da Lei n. º 9.099/95 

dispenso o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

promovida por ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA em face JOSE 

DOMINGOS DE ARAUJO, em que alega ter sofrido ofensas públicas, 

dentro da repartição pública do Conselho Tutelar em que ambos são 

servidores (Id nº 23856433). O Reclamado, por sua vez, afirma que a 

ação deveria ter sido proposta contra a Prefeitura, aduz ser parte ilegítima, 

pois é servidor público municipal, devendo a demanda ser extinta sem 

julgamento de mérito, conforme Id nº 25164917. Da análise do processo e 

dos documentos a ele acostados verifica-se que a ação foi proposta 

contra parte ilegítima, sendo certo que nesse caso, o servidor não pode 

figurar no polo passivo da demanda, vejamos entendimento 

jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO – ERRO MÉDICO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SERVIDOR 

PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do parágrafo 6º do artigo 

37 da Constituição Federal, a ação indenizatória deve ser movida pelo 

particular contra a administração pública, cabendo a esta, em ação 

própria, contra o seu servidor público, obter o reembolso daquilo que 

eventualmente foi condenada. V. V. O médico tem legitimidade para figurar 

no polo passivo da ação de indenização por erro médico fundada na 

responsabilidade civil subjetiva. Na hipótese, o fato do atendimento ter sido 

realizado em hospital da rede pública de saúde não impõe no 

reconhecimento da ilegitimidade passiva do médico, uma vez que a ação 

diz respeito à responsabilidade pessoal do profissional por alegada falha 

técnica e não tem como causa de pedir a responsabilidade objetiva 

estabelecida no art. 37,§ 6º, da CF/88. (TJ-MG – AC: 10686150140487002 

MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de 

Publicação: 26/11/2019). Negritei. Destaca-se, ainda, que a legitimidade de 
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partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo 

Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Sendo assim, tenho que a parte reclamada não tem 

legitimidade figurar na presente demanda, nos termos do art. 485, VI do 

NCPC. DISPOSITIVO. Diante do exposto, OPINO pelo reconhecimento da 

ilegitimidade passiva da parte reclamada, e, consequentemente pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lys Meire Toda Paiva 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis – MT, 12 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0500034-71.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

AMADOR FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

0500034-71.2015.8.11.0110. EXEQUENTE: AMADOR FERREIRA DE 

ARAUJO EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A Vistos. Tendo em vista o 

cumprimento da obrigação por meio do bloqueio realizado no ID 20085676, 

expeça-se alvará de levantamento de valores, com a devida vinculação, 

em favor da parte autora. Anoto os dados bancários informados no Id. 

24374986. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se com as baixas 

de estilo. Campinápolis – MT, 13 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000005-22.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVONILDO MENDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO PARA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVALDO CARIBE COSTA FILHO OAB - PA010744 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO OAB - PA9136 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000005-22.2019.8.11.0110. REQUERENTE: MARCIVONILDO MENDES 

MOREIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO 

ESTADO DO PARA S A Vistos, etc. Ante a verificação de manifestação da 

parte requerida BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (id nº 26683517). 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre as informações (Id nº 26683516, Id nº 26683517 e Id nº 

26683518). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 18 de dezembro de 2019. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500014-80.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON JOSE CORREA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

0500014-80.2015.8.11.0110. EXEQUENTE: MARLON JOSE CORREA 

BORGES EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Com 

Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Verifica-se que houve o bloqueio 

de valores na conta da executada (Id nº 22350898) como também a 

concordância de conversão da penhora em pagamento para a quitação do 

débito, conforme (Id nº 22840273). Houve a manifestação da parte 

exequente de levantamento de alvará (Id nº 23076728). A parte 

requerente fora instada pessoalmente, conforme decisão Id nº 24592558. 

Fora juntado aos autos a procuração específica (Id nº 25491131), bem 

como compareceu o autor na escrivania deste Juizado, informando que 

está ciente e concorda com a vinculação dos valores na conta de sua 

advogada Iandra Santos Morais, conforme certidão Id nº 27138377. É 

certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a 

renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial. 

Vislumbra-se que nos presentes autos houve o devido cumprimento da 

execução, conforme Id nº 22350898 e Id nº 22840273. Portanto: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer à prescrição intercorrente. Negritei. Dispositivo. Ante o exposto, 

com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, uma vez que 

satisfeita a obrigação tratada nestes autos. Lys Meire Toda Paiva Juíza 

Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, expeça-se alvará do valor 

depositado em favor da parte exequente como requerido (Id nº 23076728). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Realizadas as 

deliberações, arquivem-se. Campinápolis – MT, 18 de dezembro de 2019. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000675-60.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000675-60.2019.8.11.0110. EXEQUENTE: PAULA CRISTINA DE PAULA 

FLORES SILVA EXECUTADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos. Sem Resolução de Mérito->Extinção->Ausência de pressupostos 

processuais. Cuida-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA promovida por PAULA 

CRISTINA DE PAULA FLORES em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA (MTPREV). Pugna a parte exequente a execução provisória 

de astreintes em face da executada, em razão do descumprimento da 

decisão liminar deferida nos autos 10000576-90.2019.811.0110. É o breve 

relato. Decido. Percebo que a parte executada é autarquia pública 

estadual, com CNPJ próprio, no entanto, sem o condão de afastar sua 

natureza jurídica originária. Ante tal constatação, incabível o pleito de 
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execução provisória formulado pela parte exequente, em atenção aos 

arts. 100 da CF/88 e 2º-B da Lei 9.494/97. DISPOSITIVO Isto posto, declaro 

a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Eventuais custas e despesas ficam 

a cargo da parte autora. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao 

arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Campinápolis – 

MT, 13 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-90.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000673-90.2019.8.11.0110. REQUERENTE: TELMA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM S/A Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte 

autora não adotou providência necessária para o regular processamento 

do feito. Em razão disso, determino: Emende, a parte autora a sua inicial, 

nos termos dos artigos 290 e 321 do CPC, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento na distribuição; Indico com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado: 1. Apresentar comprovante de cobrança 

realizada em seu nome, por meio de prova suficiente do débito 

supostamente existente. Expirado o prazo, voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis-MT, 13 de dezembro de 2019. Carlos 

Eduardo Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000030-35.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA RETSUTU O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: INTIMAR a parte requerente para manifestarnos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado no r. despacho 

de ID 25744929, tendo em vista o escoamento do prazo, certificado no ID 

27778856. CAMPINÁPOLIS, 3 de janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO 

DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-85.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROGENO RADAHU PREPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: INTIMAR as partes para requererem o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o trânsito 

em julgado da sentença de ID 25785945, conforme certificado no ID 

27778887, sob pena de arquivamento nos termos da referida sentença. 

CAMPINÁPOLIS, 3 de janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-56.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: INTIMAR as partes para requererem o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o trânsito 

em julgado da sentença de ID 26305874, conforme certificado no ID 

27780244, sob pena de arquivamento nos termos da referida sentença. 

CAMPINÁPOLIS, 3 de janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000435-71.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: INTIMAR as partes para requererem o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o trânsito 

em julgado da sentença de ID 26305890, conforme certificado no ID 

27780254, sob pena de arquivamento nos termos da referida sentença.. 

CAMPINÁPOLIS, 3 de janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000433-04.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 7 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-86.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 7 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-34.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 7 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-81.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PETSIHOIREDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 7 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-96.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PETSIHOIREDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 7 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000372-46.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO WARATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 7 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-61.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO WARATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 7 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-63.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA JACINTO CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: INTIMAR a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, impugnar a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, bem 

como, REITERO A INTIMAÇÃO da parte exequente para que realize o 

pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça, conforme 

certidão de ID 20334583 e determinação judicial de ID 25876348. 

CAMPINÁPOLIS, 8 de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000327-42.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a diligência negativa do Oficial de Justiça 

conforme ID 27204826, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. CAMPINÁPOLIS, 8 de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-96.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZUITA CAMPOS BARBOSA STERSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação. CAMPINÁPOLIS, 8 

de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 

78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-55.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEDROZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000740-55.2019.8.11.0110. REQUERENTE: NEUZA PEDROZA DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Decisão->Não concessão->Tutela de urgência. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NEUZA PEDROSA DE 

MORAIS em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Narra a inicial 

que a parte autora foi casada com o Sr. JOÃO DE MORAIS PRETO, 

falecido em 25/6/2017, tendo recebido comunicado em data posterior à 

morte de seu marido, que o nome deste teria sido inscrito no cadastro de 

inadimplentes. Sustenta ser indevida tal inscrição, aduzindo não existir 

débito a ser pago. Pugna pela concessão de liminar para que a requerida 

cancele a inscrição do nome de seu marido no cadastro de inadimplentes 

e suspenda a cobrança do débito questionado, bem como no mérito, pela 

condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais. 

Fundamento e decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se os 

requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. Ao analisar 

os autos verifico não restar configurada a probabilidade do direito tendo 

em vista que apenas o fato de a inclusão do nome do de cujus no 

cadastro de inadimplentes, em consequência da cobrança, ter ocorrido em 

data posterior ao seu falecimento, por si só, não comprova a inexistência 
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de relação jurídica que valide a cobrança realizada. Dada a proximidade do 

vencimento do débito indicado e o falecimento do marido da autora, não há 

como se desconsiderar a possível legalidade da cobrança em questão. 

Sendo cumulativos requisitos para concessão da tutela de urgência, não 

havendo a presença de um destes, o indeferimento é medida que se 

impõe. Importa destacar que tal medida é precária, podendo ser alterada 

conforme a comprovação e apresentação de fatos que ensejem sua 

alteração. DISPOSITIVO INDEFIRO a tutela de urgência, pelos motivos 

acima expostos. RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus 

requisitos legais. CITE-SE a parte requerida, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste 

Juízo, conforme pauta pré-estabelecida. INTIME-SE a parte autora, via seu 

advogado, para comparecer à solenidade a ser designada. Faça constar 

no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, 

ambos, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campinápolis – MT, 13 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-55.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEDROZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 12:15 horas (horário de 

Cuiabá/MT). Campinápolis, 8 de janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO 

DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-27.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000005-27.2016.8.11.0110. REQUERENTE: MARIA PEREIRA SANTANA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Trânsito em julgado (ID 22796288). 

Pedido de cumprimento de sentença (ID 23126184). Comprovante de 

depósito juntado pela parte executada (ID 23158146). A parte exequente 

pugna pelo levantamento do valor já depositado e incontroverso, bem 

como pela continuidade da execução com relação a saldo remanescente 

(ID 24268351). Pois bem. Intime-se a parte executada para manifestar com 

relação ao valor controverso indicado pela parte exequente no ID 

24268351, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja concordância 

determino que remeta os atos a contadoria judicial. Ademais, tendo em 

vista as informações do valor depositado conforme ID 23158146, 

necessária à expedição do alvará competente para liberação do valor 

apontado pela parte exequente no ID 24268351. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências. Campinápolis – MT, 13 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-13.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE RIBEIRO BRAGA OAB - MT5887/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre as informações aportadas aos autos em ID 

22894810 e ID 22885660. CAMPINÁPOLIS, 8 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-18.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS TELES MATEUS (EXECUTADO)

LEILA JULIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, 

impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte exequente para complementar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Complementação de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. O valor a ser 

recolhido é para cumprimento de 01 (uma) diligência em Zona Rural 

denominada Região Fazenda JATOBÁ, cidade de Campinápolis/MT, 

contudo, a parte exequente apresentou comprovante de pagamento de 02 

(duas) diligências no Centro de Campinápolis/MT. CAMPINÁPOLIS, 8 de 

janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000757-91.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENI PEIXOTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000757-91.2019.8.11.0110. 

REQUERENTE: LUZENI PEIXOTO DOS SANTOS SILVA RECONVINDO: 

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos. Não 

concessão->Liminar. Chamo o feito à ordem, revogando a decisão retro 

em razão de erro material. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE movida por LUZENI PEIXOTO DOS 
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SANTOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Aduz a parte autora, em síntese, que preenche todos os requisitos 

necessários à concessão pretendida. Nesse passo, requereu pela via 

administrativa o referido benefício, todavia teve seu requerimento 

indeferido. Neste diapasão, buscou a via judicial. É o relatório. Fundamento 

e Decido. RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais. 

DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98, do 

Código Processo Civil. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, pois o 

direito pleiteado depende de verificação da matéria fática subjacente de 

sua ocorrência, ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os 

fatos trazidos na inicial. Ressalto a possibilidade de novo exame, caso 

haja apresentação de novos elementos. Através do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Cite-se o requerido para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 19 de dezembro 

de 2019. Carlos Eduardo Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000778-67.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR TARGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 01 (uma) diligência 

no Centro de Campinápolis/MT. CAMPINÁPOLIS, 9 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000756-09.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSE CAMBAUVA DA SILVA (RÉU)

ALENCAR JOSE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 152, VI do CPC e 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 01 (uma) diligência 

na Região do Córrego Seco. CAMPINÁPOLIS, 9 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000325-72.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NOGUEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

LUCAS ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDA ALMEIDA LEITE OAB - GO14384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder com a retirada, nesta escrivania, da Certidão de Casamento 

com Averbação de Divórcio. CAMPINÁPOLIS, 9 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000329-12.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. S. S. (REQUERENTE)

J. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder com a retirada, nesta escrivania, da Certidão de Casamento 

com Averbação de Divórcio. CAMPINÁPOLIS, 9 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000308-36.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

NILZON FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE MARQUES ATAIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: intimar as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder com a retirada, nesta escrivania, da Certidão de Casamento 

com Averbação de Divórcio. CAMPINÁPOLIS, 9 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-59.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE SANTOS SILVA E NOBREGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL GOIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o Art. 203, §4º do NCPC, 

tendo em vista citação negativa (fl. 17 da Carta Precatória de ID 

27911962), impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a 

parte exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, atual 

endereço da parte executada, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos exatos 

termos no Art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Campinápolis, 10 de janeiro de 

2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-42.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA Autos: 1000424-42.2019.811.0110 Vistos. 

Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente 

reduzido a termo e sem aparente vício, homologo o acordo celebrado entre 

as partes (Id 24915668), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios na forma estipulada. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis, 14 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000037-27.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ROMUALDO PEREIRA (REU)

ADAIR JOSE ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000037-27.2019.8.11.0110. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: ADAIR JOSE ALVES, MARIA JOSE 

ROMUALDO PEREIRA Considerando que as partes celebraram acordo 

sobre o objeto da presente demanda, petição conjunta de Id 26788176, 

considerando ainda que o acordo versa sobre direito disponível e entre 

partes capazes, acompanhadas de seus patronos, homologo o acordo 

celebrado entre as partes (Id 26788176) para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, integrando seus termos a presente decisão. Em 

consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. P.R.I. 

Atente-se a Secretaria para para atualização dos causídicos aptos a 

receberem intimação nos termo do acordo de Id 26788176. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. CAMPINÁPOLIS, 15 de janeiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000604-58.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. R. (REQUERENTE)

S. S. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA OAB - MT26679/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: INTIMAR as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, retirar os Formais de Partilha, retro expedidos, nesta 

escrivania. CAMPINÁPOLIS, 16 de janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, Setor 

União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000723-19.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000723-19.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 
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10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 16h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-80.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000706-80.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio 

Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a 

parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de 

seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09hs30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-49.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000721-49.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 15h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-20.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000710-20.2019.8.11.0110. 

Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 10h10min, (horário oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. 

Cumpra-se. Campinápolis-MT, 16 de janeiro de 2020 Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000096-15.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BUENO DE MORAES (EXECUTADO)

MARILIA PELOSO DE CASTILHO BUENO (EXECUTADO)

VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES (EXECUTADO)

JOSE BUENO VILELA (EXECUTADO)

LUSDALVA VILELA BUENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000096-15.2019.8.11.0110. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de JOSÉ BUENO VILELA, 

todos devidamente qualificados. Extrai-se dos autos que as partes 

entabularam acordo visando por fim a presente contenda, requerendo, 

pois, a homologação e suspensão da execução (Id.23917092). É o relato 

do essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o direito das partes é 

disponível e seus respectivos procuradores possuem bastantes poderes 

para transigirem. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado no Id. 

23917092, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e DETERMINO 

a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação (art. 313, II, 

do Código de Processo Civil). Com a vinda da informação do cumprimento 

integral do acordo, retornem-me os autos conclusos para extinção, na 

forma do artigo 924 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Campinápolis/MT, 17 de janeiro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito----

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000749-17.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BERTOCCO MEIRELLES (REQUERIDO)

CATIA MARIA JUSTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, 

impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da Carta Precatória, 

bem como da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência/Emissão de Carta Precatória, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Informo desde já, que o valor a ser recolhido 

da diligência do meirinho é para cumprimento de 02 (duas) diligências na 

Região do Morro do Funil. CAMPINÁPOLIS, 20 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000682-52.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY BARBOSA GARCIA OAB - RO5612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUERINO WALTER MINERVINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Considerando que esta escrivania já 

realizou os atos de PENHORA e AVALIAÇÃO requisitados na Carta 

Precatória 642-24.2018.811.0110, deixando APENAS de proceder com as 

anotações no Cartório de Registros e Imóveis desta Comarca, nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifester se a finalidade 

desta nova CP é exclusivamente para registrar a penhora do imóvel junto 

ao CRI, ou se a parte exequente requer que seja cumprida integralmente a 

finalidade da respctiva missiva, considerando que a Carta Precatória 

(cópia da CP inicial) protocolada nestes autos dispõe como finalidade: 

"PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÕES". Regitro que a r. Decisão de ID 

25403696, que deferiu parcialmente as requisições do exequente, remete 

a documento juntado por este (Num. 15768909 - Pág. 1-2), contudo o 

exequente não apresenta a mencionada petição nesta Carta Precatória. 

Ainda, caso a finalidade da presente missiva seja exclusivamente o 

registro da penhora no CRI desta Comarca, fica a parte exequente desde 

já intimada à apresentar o comprovante de pagamento das custas do 

respectivo registro, nos termos inclusive da r. Decisão de ID 25403696 

(item 4), bem como, apresentar comprovante de pagamento da diligência 

do Oficial de Justição na Região "Centro" desta cidade, para fins de 

locomoção do meirinho ao CRI. CAMPINÁPOLIS, 20 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000759-61.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, 

impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da Carta Precatória, 

bem como da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência/Emissão de Carta Precatória, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Informo desde já, que o valor a ser recolhido 

da diligência do meirinho é para cumprimento de 02 (duas) diligências na 

Região do Morro do Funil. CAMPINÁPOLIS, 20 de janeiro de 2020. 

PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, 

s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000717-12.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000717-12.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios, 

movida por GABRIELY PEREIRA DA SILVA, menor impúbere, representada 

por sua genitora ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, em 

face de ANDERSINO PEREIRA DA SILVA. Aduz a autora que, a genitora 

teve um relacionamento de 11 (onze) anos com o Requerido/Genitor o que 
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resultou no nascimento da menor, ora demandante, que, desde o 

rompimento, vive sob a guarda da genitora e de seus avós maternos. 

Afirma que desde o rompimento do relacionamento da genitora com 

requerido, o mesmo em nada contribui para o seu desenvolvimento e 

crescimento, deixando-a desemparada de bens materiais e afetividade. É 

o relatório. Fundamento e decido. Decreto o segredo de justiça nos termos 

do artigo 189, inciso II, do CPC. Recebo a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. 

Considerando o pedido de justiça gratuita, bem como pelos documentos 

acarreados aos autos e elementos descritos na inicial, denota-se que a 

parte autora não possui capacidade financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código 

Processo Civil. Da análise da inicial e documentos que a acompanham, 

observa-se que o pedido de alimentos provisórios encontra respaldo no 

ordenamento jurídico. Sabe-se que o dever de prestar alimentos é 

primordialmente dos genitores e por eles é exercido em conjunto, na 

medida de suas possibilidades, persistindo mesmo depois da separação 

dos cônjuges. Nos termos do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor 

fixado a título de alimentos deverá ser fixado com base no trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, de modo a atender tanto as 

necessidades do alimentando, quanto respeitar as condições financeiras 

do alimentante. Depreende-se dos autos que a menor GABRIELY PEREIRA 

DA SILVA tem 11 (onze) anos de idade, encontrando-se sob a guarda de 

fato da genitora. Desse modo, mesmo não havendo provas que 

assegurem a renda mensal do requerido para se aferir o valor que se 

adeque aos aspectos, necessidade, adequação e proporcionalidade, a 

necessidade do infante é presumida. Com essas considerações, em razão 

da prova da filiação carreada aos autos, DEFIRO O PEDIDO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 299,40 

(duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) para a mantença 

da menor, devendo ser depositado na conta da genitora da requerente até 

o dia 10 (dez) de cada mês, conforme Id. 26115565. Ressalta-se que a 

presente medida é precária e poderá ser alterada diante da mudança da 

situação fático-jurídica, conforme, até mesmo, o amadurecimento da prova 

instrutória. Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil 

em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 

3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 08h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), no Fórum local. O requerido deverá ser 

citado, caso necessário por carta precatória, acerca do teor da inicial, 

advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu defensor, para comparecer à audiência 

designada (art. 334, § 3º CPC). Não sendo celebrado acordo na audiência 

previamente designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo 

legal, dê vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias. O não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC). Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 16 de janeiro de 

2020. Carlos Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000761-31.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TSEREWA AWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000761-31.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 12h10min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 16 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-16.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TSEREWA AWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000762-16.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 12h20min, (horário 
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oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 16 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000763-98.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TSEREWA AWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000763-98.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 12h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 16 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-83.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TSEREWA AWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000764-83.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 12h40min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 16 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23219 Nr: 779-55.2008.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOAL RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184A

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a determinação retro, realizei 

buscas junto ao Banco de Peritos, Tradutores e Intérpretes do TJMT, onde 

nele consta única e exclusivamente como Médico Perito Especialista em 

Neurologia Dr. HELIO BORBA MORATELLI, Rua Bela Vista, 347 – Poção, 

C u i a b á - M T .  6 5 -  9  -  9 9 8 2 - 4 3 0 6  e  6 5 - 9 - 8 1 4 4 - 3 5 1 7 , 

bariandoctor@hotmail.com.

Era o que tinha para certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31307 Nr: 1072-49.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA FARIAS DE MORAES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31320 Nr: 1085-48.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31327 Nr: 1092-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RIBEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 1093-25.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMAR PORTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31336 Nr: 1101-02.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 1131-37.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAM HORACIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31370 Nr: 1135-74.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUSTAQUIO FRANCISCO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 1235-29.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31489 Nr: 1257-87.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31490 Nr: 1258-72.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31494 Nr: 1262-12.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE CHRISOSTOMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31497 Nr: 1265-64.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31500 Nr: 1268-19.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31529 Nr: 1297-69.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31535 Nr: 1303-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
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E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31619 Nr: 1387-77.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31620 Nr: 1388-62.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 1389-47.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA RODRIGUES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46282 Nr: 520-74.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO 

ITAMAR VIEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, como supostamente 

incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2º, I e IV (motivo torpe 

e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, 

respectivamente), na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal , a fim de 

ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca.O réu aguardará o julgamento preso, situação na qual atualmente 

se encontra, visto que não houve alteração fática a ensejar a sua 

colocação em liberdade. Destaco que o término da instrução processual e 

a eventual existência de predicados favoráveis ao réu, por si só, não 

possuem o condão de afastar a necessidade de sua segregação cautelar. 

Ressalto que, mormente, o réu praticou o crime ora em apuração após 

curto prazo de tempo e motivado por outra tentativa de homicídio de sua 

autoria. A propósito, o réu também esteve preso preventivamente nos 

autos da ação penal que versa sobre o crime supra, tendo sido posto em 

liberdade após o término da instrução, sendo que dentro de poucos dias, 

cometeu o crime em tela, nova tentativa de homicídio.Por tais razões, 

presente a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual mantenho a 

prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos. Intimem-se 

conforme determina o artigo 420, do Código de Processo Penal.Com o 

trânsito em julgado, cumpra-se, escrupulosamente, conforme os artigos 

422 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se e realizando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15991 Nr: 250-07.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR LOURENCETTE, JOSE OLIVIO 

LOURENCETTE, NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁGUEDA DOROTÉIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158

 Intimar a parte exequente para manifestar em 10 (Dez) dias, sobre carta 

precatória devolvida a fl.201/203.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32239 Nr: 1980-09.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI MAIA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 
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qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 08h25min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 1168-25.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 08h15min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42278 Nr: 787-80.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMES CORDEIRO VASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 08h55min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30495 Nr: 250-60.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de JANEIRO de 2020, às 08h20min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38839 Nr: 1019-29.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 16h20min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39284 Nr: 1266-10.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 18h05min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40665 Nr: 1786-67.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 15h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42214 Nr: 754-90.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 09h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42543 Nr: 919-40.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FRANCISCO MISSIAS, 

ADILON BARBOSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869, YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT/12025

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de JANEIRO de 2020, às 08h15min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42619 Nr: 957-52.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALVES DE SOUZA, REGINALDO 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 14h15min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43748 Nr: 1488-41.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 
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prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de JANEIRO de 2020, às 08h40min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43871 Nr: 1530-90.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASINI - OAB:/MT 

8.856

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 13h15min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44141 Nr: 1629-60.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTILIANO FERREIRA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 15h50min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44148 Nr: 1635-67.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO MARCULINO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 17h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44361 Nr: 1710-09.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY DOURADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de JANEIRO de 2020, às 08h25min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 760-97.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDSA, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Intimar a advogada da parte requerida para assinar a petição de fl.47/49, 
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em 10 (Dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 663-20.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DONIZETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT, RAFAEL COSTA MENDES - OAB:MG 101668

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42541 Nr: 917-70.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BOTELHO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYBSON IBIAPINO COSTA 

SANTOS - OAB:19171-MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 17h55min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30658 Nr: 422-02.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 09h10min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42552 Nr: 928-02.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLI ALVES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de JANEIRO de 2020, às 09h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41085 Nr: 73-23.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON JOSÉ CORREA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 10h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42545 Nr: 921-10.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 16h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44412 Nr: 1728-30.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 17h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 44441 Nr: 1738-74.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO o 

réu ITAMAR VIEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, como 

supostamente incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2º, II 

(motivo fútil), na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de ser 

submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca.O réu aguardará o julgamento em liberdade, situação na qual 

atualmente se encontra, visto que não houve alteração fática a ensejar os 

fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.Intimem-se 

conforme determina o artigo 420, do Código de Processo 

Penal.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as 

baixas e informações necessárias. Intime-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 30061 Nr: 997-44.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHAYANE WANESSA CARDOSO DE ARAUJO 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROGÉRIO PINTO 

BRASIL - OAB:34714-GO

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 17h40min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39666 Nr: 1427-20.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - OAB:10075-MT, 

WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30061 Nr: 997-44.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHAYANE WANESSA CARDOSO DE ARAUJO 
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PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROGÉRIO PINTO 

BRASIL - OAB:34714-GO

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA de designação de audiencia:

"Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 17h40min (horário de 

Cuiabá/MT)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39666 Nr: 1427-20.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - OAB:10075-MT, 

WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA:

"Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de JANEIRO de 2020, às 14h00min (horário de 

Cuiabá/MT)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39200 Nr: 1202-97.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL TEIXEIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 16h00min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43449 Nr: 130-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 08h15min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43449 Nr: 130-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA - OAB:13983/A, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217

 INTIMAR O ADVOGADO DE DEFESA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA:

 "Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 08h15min (horário de 

Cuiabá/MT)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30134 Nr: 1071-98.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIAS AUTO PEÇAS LTDA-ME, SILVANA DE 

JESUS FARIAS, EDUARDO CARLOS DE FARIAS, JOSELIA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA FARIA, MARIA EDUARDA OLIVEIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de FARIAS AUTO PEÇAS LTDA – 

ME, SILVANA DE JESUS FARIAS, EDUARDO CARLOS DE FARIAS, 

JOSELIA ALMEIDA DE OLIVEIRA FARIA e MARIA EDUARDA OLIVEIRA 

FARIA.

Às folhas 67/69, a exequente requereu a extinção do feito, face ao 

pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente.
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Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelos 

devedores.

Condeno os executados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, diante do princípio da causalidade.

Proceda-se com a liberação de eventuais bloqueios realizados nos autos 

em desfavor dos executados.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39188 Nr: 1190-83.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS, ELEUZA 

ALMEIDA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Visto.

Não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a ensejar 

qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de JANEIRO de 2020, às 17h15min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIMEM-SE o (s) acusado (s), seu (sua) patrono (a) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra 

designada e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não 

comparecimento acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 REQUISITE-SE a apresentação da parte ré, caso necessário.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 39188 Nr: 1190-83.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS, ELEUZA 

ALMEIDA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Vistos.

Considerando a citação pessoal do réu Robson Francisco dos Santos à fl. 

67, bem assim o transcurso do prazo legal sem apresentação de resposta 

à acusação conforme certidão de fl.79, nomeio advogado dativo para 

patrocinar a defesa do réu na pessoa do (a) Dr. Marcelo Batista de Faria, 

OAB/MT 26.869, que deverá ser intimado pessoalmente para tomar 

conhecimento da presente nomeação e apresentar resposta a acusação 

no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se. Às providências.

Campinápolis/MT, 08 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43147 Nr: 1176-65.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEHODZUBO TSINHAMAWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Impulsiono o feito intimando o exequente para manifestar sobre a petição 

do executado de p. 93/94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45617 Nr: 379-55.2019.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Vistos.

Analisados os autos, constato ter o acusado informado não possuir 

condições financeiras de contratar advogado, conforme declaração de fl. 

53. Ademais, atualmente esta Comarca não conta com Núcleo da 

Defensoria Pública para atendimento dos jurisdicionados hipossuficientes.

Considerando-se que nenhum acusado será processado ou julgado sem 

defensor (CPP, artigos 261 e 263), nomeio advogado (a) dativo (a) para 

patrocinar a defesa do réu na pessoa do (a) Dr. Marcelo Batista de Faria, 

OAB/MT 26.869, que deverá ser intimado (a) pessoalmente para tomar 

conhecimento da presente nomeação e se manifestar nos autos no prazo 

legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se. Às providências.

Campinápolis/MT, 10 de janeiro 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35620 Nr: 913-38.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MARTINS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do retorno dos autos da segunda instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34217 Nr: 192-86.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS, ADEMAR 

SOUSA E SILVA, VALDIR BACHIEGA MACHADO, OTAVIANO LIMA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES, JOSÉ ANGELO DA SILVA, MARIA NAZARÉ 

OLIVEIRA, ADEMIL ANGELO DA SILVA ALMEIDA, ADEVAIR APARECIDA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WMARLEY LOPES FRANCO - 

OAB:/MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT, EDSON AZOLINI - OAB:3094

 IMPULSIONAMENTO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, quanto ao Ofício de p. 232 que devolveu a Carta 

Precatória expedida.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31277 Nr: 1042-14.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 CERTIDÃO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito intimando a parte ré para 

manifestar sobre a certidão retro.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31306 Nr: 1071-64.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 CERTIDÃO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito intimando a parte ré para 

manifestar sobre a certidão retro.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31325 Nr: 1090-70.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 CERTIDÃO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito intimando a parte ré para 

manifestar sobre a certidão retro.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41793 Nr: 435-25.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDER RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:/ BA 16780

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 10h30min, (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43527 Nr: 1385-34.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO a juntada do laudo pericial de fls. 79/84, IMPULSIONO os 
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autos para Intimar a parte autora, para no prazo de 10 (Dez) dias, 

manifestar sobre o referido laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43618 Nr: 1426-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRUNES ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO a juntada do laudo pericial de fls. 76/81, IMPULSIONO os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre o referido laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44187 Nr: 1645-14.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA LUCIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CONSIDERANDO que foi juntado aos autos o Embargos de Declaração de 

fls. 51/56, IMPULSIONO os autos, para intimar a embargada para 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43132 Nr: 1164-51.2018.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, ALENCAR 

JOSÉ DA SILVA, ADILSE CAMBAUVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA MENDES - 

OAB:MG 101668

 CONSIDERANDO que conforme certidão de fl. 44, já houve a tenbtativa de 

citação dos executados Alencar José da Silva e Adilse Cambaúva da Silva 

no endereço indicado na petição inicial, sendo esta infrutifera, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora a indicar, no prazo de 10 

(dez) dias o endereço atualizado dos referidos réus.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33611 Nr: 1084-29.2014.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANIR GONSALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADÃO SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que não foi realizado o devido cadastramento do 

advogado substabelecido às fls. 81/82, promovo a republicação do 

despacho de fl.83, conforme teor abaixo transcrito:

 "Visto.

Observado o considerável lapso temporal transcorrido desde a 

manifestação de fl.81, intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar aos autos a documentação indicada à fl.77 pela Fazenda 

Pública Estadual.

Após, conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1310-68.2013.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TULIO DE ASSIS BARROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO LEAL, GEOVANI MAIA 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYHEMERSON SOUZA MOTA - 

OAB:37393

 CONSIDERANDO que a escritura pública de compra e venda encartada ao 

feito às fls. 145/147, noticia existência de negócio juridico envolvendo as 

partes ora litigantes, o qual sugere relação com a area ora disputada na 

presente lide possessória, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

requeria por meio de seu patrono, a maninfestar em 10 dias, sobre o 

referido documento, assim como possível perda superveniente no 

interesse de agir do demandante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17116 Nr: 280-42.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE FELIPE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que em cumprimento a decisão de p. 140, 

bem como a decisão proferida nos autos código 27088, transladei as 

cópias dos autos em apenso, bem como expedi um novo RPV, conforme 

determinado.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36553 Nr: 399-51.2016.811.0110
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORANILMA JUVENCIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que os cálculos homologados de fls. 84/85 apresentam 

como valor principal atualizado até 12/2018 de R$63.682,29 (sessenta e 

três mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) e, ao 

cadastrar a Requisição de Pequeno Valor no sistema E-PrecWeb esta 

retornou a informação de que o valor atualizado da requisição é maior ou 

igual a 60 salários mínimos, superando o teto da RPV, conforme anexo, 

INTIMO a parte autora para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se 

desiste do valor excedente ao teto, a fim de requisitar o pagamento 

através de RPV, ou se pretende que se requisite o pagamento do valor 

principal total através de Precatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41064 Nr: 61-09.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB:21.332, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 15h30min, (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47248 Nr: 900-97.2019.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS-GO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILVALDO DA SILVA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN FELLIPE ALVES DA 

ROCHA - OAB:41353-GO

 Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória advinda do Juízo da Comarca de Fazenda 

Nova/GO, com a finalidade de efetuar a intimação de VALDINEI 

FERNANDES ROQUE para, comparecer à audiência de inquirição 

designada para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 12h30min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), no prédio do Fórum da comarca deprecante.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a via como mandado.

Oficie-se ao Juízo deprecante com as informações necessárias.

 Após, observadas as formalidades legais, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante, com as homenagens de estilo e baixas necessárias.

Às providências.

Campinápolis/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41345 Nr: 199-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PESSOA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL DE TAL, DOJIVAL ALEXANDRE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/MT 26.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Diante da certidão de fl. 53, intime-se a parte autora para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tendo em vista a situação envolver idoso, cadeirante, vistas ao 

Ministério Público para manifestação em caráter de urgência.

Juntadas as manifestações, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37040 Nr: 673-15.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAN FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 16h00min, (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser 

realizada na sala de audiências da Vara Única da Comarca de 

Campinápolis-MT.

Nos termos do art. 455, do NCPC, cabem às partes informarem ou 

intimarem as testemunhas por elas arroladas para comparecerem a 

audiência designada, bem como apresentarem o rol de testemunhas, antes 

da realização da audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Campinápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo De Moraes E Silva

 Juiz de Direito

Citação
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Processo Número: 1000729-26.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000729-26.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 22.637,84 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O Endereço: ALDEIA, S/N, Santa 

Maria, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO FINASA BMC S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de 

Campinápolis-MT Data: 10/02/2020 Hora: 16:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 16 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-94.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TSIMI WADZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 CARTA 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA 

PROCESSO n. 1000718-94.2019.8.11.0110 Valor da causa: R$ 25.844,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ARNALDO 

TSIMI WADZE Endereço: ALDEIA, Aldeia Sucuri, ZONA RURAL, 

CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco OLÉ 

CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, 8 ANDAR, 

LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 Senhor(a): REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO A presente carta tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de Campinápolis-MT Data: 

10/02/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CAMPINÁPOLIS, 16 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-56.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000727-56.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 25.322,78 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O Endereço: ALDEIA, S/N, Santa 

Maria, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, 4 andar, Prédio Vermelho -, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de Campinápolis-MT Data: 

10/02/2020 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-64.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000720-64.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 22.095,50 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO Endereço: ALDEIA, S/N, 

Bom Jesus da Lapa, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, 4 andar, Prédio Vermelho -, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de Campinápolis-MT Data: 

10/02/2020 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 292 de 1782



OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-49.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000721-49.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 25.993,12 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO Endereço: ALDEIA, S/N, 

Bom Jesus da Lapa, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, 4 andar, Prédio Vermelho -, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de Campinápolis-MT Data: 

10/02/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-71.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000726-71.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 20.066,04 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O Endereço: ALDEIA, S/N, Santa 

Maria, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, 4 andar, Prédio Vermelho -, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de Campinápolis-MT Data: 

10/02/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 293 de 1782



econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 16 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-11.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000730-11.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 25.338,80 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O Endereço: ALDEIA, S/N, Santa 

Maria, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO FINASA BMC S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de 

Campinápolis-MT Data: 10/02/2020 Hora: 17:10 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-93.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000731-93.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 34.280,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O Endereço: ALDEIA, S/N, Santa 

Maria, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO FINASA BMC S.A. Endereço: BANCO 
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BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de 

Campinápolis-MT Data: 10/02/2020 Hora: 17:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 20 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-41.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS Av. Benônio José 

Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE 

MORAES E SILVA PROCESSO n. 1000728-41.2019.8.11.0110 Valor da 

causa: R$ 26.879,18 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O Endereço: ALDEIA, S/N, Santa 

Maria, ZONA RURAL, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, 4 andar, Prédio Vermelho -, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Gabinete da Vara Única de Campinápolis-MT Data: 

10/02/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). CAMPINÁPOLIS, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-73.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000700-73.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 08hs00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-58.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000701-58.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 08hs30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-43.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000702-43.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09hs00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-28.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000703-28.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09hs00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-13.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000704-13.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09hs10min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-95.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000705-95.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09hs20min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-65.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000707-65.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09h40min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-50.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000708-50.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 09h50min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000709-35.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000709-35.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 10h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 
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8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-05.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000711-05.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 10h20min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-87.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PENHOA SIPTE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000712-87.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 10h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-72.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PENINA PERARU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000713-72.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 12h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
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comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-57.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SEREWAZU XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000714-57.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 12h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-42.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TSINHOTSE E AHORI TSITOMOWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000715-42.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 13h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-27.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TSIMI WADZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000716-27.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 
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de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 13h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-94.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TSIMI WADZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000718-94.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 14h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-64.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000720-64.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 14h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-34.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SALES WAEREREAIREIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000722-34.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 
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autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 15h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-71.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000726-71.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 16h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-56.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000727-56.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 16h40min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-26.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000729-26.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 16h50min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-41.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000728-41.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 17h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-11.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000730-11.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 17h10min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-93.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000731-93.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2020, às 17h20min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 15 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-68.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TSEREWA AWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000765-68.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 12h50min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 16 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-53.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

HARAI HA AWE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000766-53.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 
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requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 17 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-38.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

HARAI HA AWE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000767-38.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h10min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 17 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-23.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

HARAI HA AWE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000768-23.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h20min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 17 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000769-08.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

HARAI HA AWE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000769-08.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 
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(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 17 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000770-90.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

HARAI HA AWE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000770-90.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h40min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 17 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000771-75.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

HARAI HA AWE XAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000771-75.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h50min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 17 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500014-80.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON JOSE CORREA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

0500014-80.2015.8.11.0110. EXEQUENTE: MARLON JOSE CORREA 

BORGES EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Com 

Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Verifica-se que houve o bloqueio 

de valores na conta da executada (Id nº 22350898) como também a 

concordância de conversão da penhora em pagamento para a quitação do 

débito, conforme (Id nº 22840273). Houve a manifestação da parte 

exequente de levantamento de alvará (Id nº 23076728). A parte 

requerente fora instada pessoalmente, conforme decisão Id nº 24592558. 

Fora juntado aos autos a procuração específica (Id nº 25491131), bem 

como compareceu o autor na escrivania deste Juizado, informando que 

está ciente e concorda com a vinculação dos valores na conta de sua 

advogada Iandra Santos Morais, conforme certidão Id nº 27138377. É 
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certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a 

renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial. 

Vislumbra-se que nos presentes autos houve o devido cumprimento da 

execução, conforme Id nº 22350898 e Id nº 22840273. Portanto: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer à prescrição intercorrente. Negritei. Dispositivo. Ante o exposto, 

com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, uma vez que 

satisfeita a obrigação tratada nestes autos. Lys Meire Toda Paiva Juíza 

Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, expeça-se alvará do valor 

depositado em favor da parte exequente como requerido (Id nº 23076728). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Realizadas as 

deliberações, arquivem-se. Campinápolis – MT, 18 de dezembro de 2019. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 730-38.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. CAMPOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA APARECIDA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Art. 152, inc. VI do CPC, procedo à INTIMAÇÃO da parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, nos 

termos do r. Despacho de fl. 80, tendo em vista penhora, avaliação e 

depósito positivo (fls. 86/89).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 439-33.2016.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASSIMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIEGO AUGUSTO GONÇALVES 

VILELA CASSIMIRO - OAB:43.546/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Considerando o artigo 152, VI do CPC, procedo, PELA DERRADEIRA VEZ, 

à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (CINCO) dias, retirar a 

certidão de crédito expedida, nos termos da sentença embargada de fls. 

139/140, sob pena de ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, conforme 

determinado na r. Decisão de fl. 218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32844 Nr: 529-12.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Art. 152, inciso VI do CPC e o estabelecido na Decisão de 

fl. 47, INTIMO a parte autora para manifestar, no prazo de 10 (dez)dias, 

acerca das pesquisas RENAJUD e INFOJUD de fls. 48/50.

Comarca de Cláudia

Termo de Posse

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO E ENTRADA EM EXERCÍCIO

 Aos 03 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte ( 03/01/2020), 

nesta cidade e Comarca de Cláudia, no Edifício do Fórum, sito na Av. 

Gaspar Dutra, s/nº, às 13:00 horas, onde presentes se encontravam a 

Exma. Dra. Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro, 

comigo Maria Ângela Bachini Campana, Gestora Geral, compareceu a Sra. 

FERNANDA COVATTI MARQUES, portadora do R G n°. 20981082 SSP/MT, 

CPF n° 020.928.681-44, PIS/PASEP n° 133.3619.940-8, Titulo de Eleitor n° 

031062151864 zona 32, seção 92, cidade Cláudia-MT, residente e 

domiciliada na Rua Campos Sales, 927 B, Fundos, Bairro Centro, 

Cláudia-MT, em face de ter sido nomeada pelo Excelentíssimo 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por meio do Ato nº 

1646/2019-DRH, datado de 10/12/2019, disponibilizado no DJE 10638, no 

dia 12/12/2019, publicado no dia 13/12/2019, para tomar posse, prestar 

compromisso e entrar em exercício no cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO - 

PTJ, aceitando e se comprometendo a bem, fiel, leal e honradamente 

cumprir as atribuições de seu cargo, sem dolo nem malícia, sendo deferido 

o compromisso pela MMª. Juíza Dra. Thatiana dos Santos. Apresentou 

todos os documentos previstos no Edital e declarações de bens e valores 

que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício de outro 

cargo, emprego ou função pública, conforme dispõe o art. 16, § 5o, da Lei 

Complementar n° 04, de 15/10/90. Para constar, determinou lavrar o 

presente termo que, lido e achado conforme, segue devidamente assinado 

pelos presentes. Eu, Maria Ângela B. Campana _____________ (Gestora 

Geral), o subscrevi.

 E m p o s s a d o 

___________________________________________________

 Fernanda Covatti Marques

J u i z 

_________________________________________________________

 Thatiana dos Santos

Juiza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000126-77.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

TAMARA FERNANDA DE SOUZA LIMA SCHEFFLER OAB - 032.486.361-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-18.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 307 de 1782



ADEMAR PACHECO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000791-93.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZETE PEDRO RICARTE MARIANO OAB - 023.903.551-88 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000761-58.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA ANDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000341-53.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000341-53.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para trazer aos autos o acordo (id. 2175502) 

assinado por todas as partes. 2. Com a juntada, abra-se vista ao Ministério 

Público. 3. Após, conclusos. Cláudia, 4 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000850-81.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALGISA MARQUES OAB - RS51700 (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO OAB - RS56809 (ADVOGADO(A))

alvacir rogerio santos da rosa OAB - RS17480-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (REQUERIDO)

SANDRA SANTOS CAVAZZANI TROMBETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO OAB - MT0017235S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 591,75 (quinhentos e noventa e um reais e 

setenta e cinco centavos), correspondente ao zoneamento "BR 163 - 

CLÁUDIA", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000862-95.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO JOSE QUAINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), 

correspondente ao zoneamento " Estrada Darlene - Bairro Beatriz", bem 

como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000283-50.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SASSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000283-50.2019.811.0101 Ação de cobrança Autor: Ivo Antonio 

Faccin Requerido: Antonio Sassi Vistos. 1. Acerca da preliminar de inépcia 

da petição inicial, AFASTO, eis que é possível pela sua leitura, averiguar 

que trata-se de ação de cobrança, em que pese não constar no 

procedimento a interposição de embargos, mas sim de contestação. 

Trata-se apenas de erro material, não se vislumbrando qualquer prejuízo à 

parte Requerida, que apresentou inclusive contestação. Verifica-se que 

as partes são legítimas e estão regularmente representadas nos autos e 

não há outras questões processuais pendentes, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO remetendo-o à fase instrutória. 2. Passo a fixar os pontos 

controvertidos: a) existência de acordo verbal entre as partes acerca do 

empréstimo para quitar os honorários advocatícios do Dr. Luiz Cesar 

Pontes. 3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 4. Designo AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 

14:00 horas. 4.1. Determino a produção de prova testemunhal e o 

depoimento pessoal das partes. 4.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 
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PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à 

parte que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos 

termos do artigo 455 do CPC. 5. Determino ainda a produção de prova 

documental. Intimem-se as partes para trazerem aos autos o contrato de 

honorários advocatícios firmado entre o Requerido e o advogado Dr. Luiz 

Cesar Pontes bem como procuração ad judicia e eventuais medidas 

judiciais intentadas pelo último em favor do Requerido Antonio. Prazo: 15 

(quinze) dias. 6. Acerca do documento juntado à réplica, intime-se a parte 

Requerida, para querendo apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias. 7. Intimações e diligências necessárias. Cláudia, 26 de dezembro de 

2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000809-17.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

Condomínio Agropecuário Cruz Alta (REQUERENTE)

FERNANDO LONGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (REQUERIDO)

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMADEU RAMPAZZO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA Ofício nº.01/2020-PJE/EVU Cláudia/MT, 09/01/2020. Carta 

Precatória: 1000809-17.2019.8.11.0101 Polo Ativo: Condomínio 

Agropecuário Cruz Alta e outros Polo Passivo: JAIR PAULO VERGUTZ e 

outros Sr. Comandante: Por ordem do(a) MM('). Juiz(a) de Direito, desta 

Comarca, determino a Vossa Senhoria a SUSPENSÃO do reforço policial 

para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido no 

presente feito, solicitado no Ofício 64/2019, conforme determinação 

judicial, cuja cópia segue anexa. Atenciosamente Cláudia/MT, 09/01/2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça AO 

COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CLÁUDIA/MT. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. SEDE DA VARA 

ÚNICA DE CLÁUDIA E INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - TELEFONE: (66) 3546-2629

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-78.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRIBUSKI GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLAÚDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

PROCESSO n. 1000792-78.2019.8.11.0101 Valor da causa: R$ 10.187,68 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: MARIA TRIBUSKI 

GONCALVES Endereço: Rua Maringá, 01, Habitar Brasil, CLÁUDIA - MT - 

CEP: 78540-000. POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Cláudia V. Única - Conciliação Data: 

30/01/2020 Hora: 13:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CLÁUDIA, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-48.2019.8.11.0101
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA CARLOTA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000280-95.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA MOTA HERCIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000385-72.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. A. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CANUTO OAB - SP127916 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000385-72.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Ciente da decisão de agravo de instrumento de id. 25927741, que 

desproveu o recurso. 2. Especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 dias, sob 

pena de preclusão. 3. Intimem-se. De Alta Floresta para Cláudia-MT, 14 de 

janeiro de 2020. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Ofício Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000546-82.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PARRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI HOFFMANN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLAÚDIA Ofício n.º 21/2020/PJE CLÁUDIA, 20 de janeiro de 2020 

Processo: 1000546-82.2019.8.11.0101, Espécie: REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) /[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar], 

Valor da causa: R$ 650.000,00 Parte Autora: JOSE CARLOS PARRA DE 

ANDRADE Parte Ré: VANDERLEI HOFFMANN Prezado Senhor Delegado: 

Requisito a Vossa Senhoria a força policial necessária, a fim de auxiliar o 

Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado expedido nos autos do 

processo em epígrafe. Atenciosamente, OSCAR TRINDADE Gestor(a) 

Judiciário(a) À DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE CLÁUDIA/MT 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CLAÚDIA E INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, 

Quadra P3, Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - TELEFONE: (65) 

35462629

Ofício Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000546-82.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PARRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI HOFFMANN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLAÚDIA Ofício n.º 22/2020/PJE CLÁUDIA, 20 de janeiro de 2020 

Processo: 1000546-82.2019.8.11.0101, Espécie: REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) /[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar], 

Valor da causa: R$ 650.000,00 Parte Autora: JOSE CARLOS PARRA DE 

ANDRADE Parte Ré: VANDERLEI HOFFMANN Prezado Senhor 

Comandante: Requisito a Vossa Senhoria a força policial necessária, a fim 

de auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado expedido 

nos autos do processo em epígrafe. Atenciosamente, OSCAR TRINDADE 

Gestor(a) Judiciário(a) AO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE 

CLÁUDIA/MT SEDE DO VARA ÚNICA DE CLAÚDIA E INFORMAÇÕES: Av. 

Gaspar Dutra, Quadra P3, Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - 

TELEFONE: (65) 35462629

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 1230-97.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO TEIXEIRA ME, EVERSON 

LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 84205)

Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Executados: CELSO APARECIDO TEIXEIRA ME e EVERSON LARA

Vistos.

 1. Defiro o pedido de Ref. 48.

2. Insira-se no sistema Serasajud o nome dos Executados no prazo de 05 

(cinco) dias.

3. Defiro a penhora de ativos financeiros – penhora on line via Sistema 

Bacenjud, considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, 

prevista no artigo 835, CPC.

Os autos permanecerão em Gabinete para que esta Magistrada requisite à 

autoridade supervisora do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome dos Executados 

EVERSON LARA, CPF nº 043.708.961-42 e CELSO APARECIDO TEIXEIRA 

ME, CNPJ nº 14.338.555/0001-52 devendo as informações limitar-se à 

existência ou não de depósito ou aplicação financeira nas contas dos 

Executados até o valor de R$ 39.936,84 (trinta e nove mil, novecentos e 

trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde ao 

principal e acessórios informado pela parte Exequente na última 

atualização de Ref. 48.
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 4. Intimem-se.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84207 Nr: 1232-67.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES PELICER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 84207)

Execução de Título Extrajudicial

 Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço do executado: HERMES PELICER, 

CPF/MF nº 010.393.251-81 nos sistemas que o Juízo tem à disposição: 

CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que atendidos os 

dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85828 Nr: 515-21.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS MAIA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 85828)

Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Executado: ANTONIO DE JESUS MAIA CUNHA

Vistos.

 1. Defiro o pedido de Ref. 41.

2. Insira-se no sistema Serasajud o nome do Executado no prazo de 05 

(cinco) dias.

3. Defiro a penhora de ativos financeiros – penhora on line via Sistema 

Bacenjud, considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, 

prevista no artigo 835, CPC.

Os autos permanecerão em Gabinete para que esta Magistrada requisite à 

autoridade supervisora do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome do Executado 

ANTONIO DE JESUS MAIA CUNHA, CPF nº 981.922.561-20 devendo as 

informações limitar-se à existência ou não de depósito ou aplicação 

financeira nas contas do Executado até o valor de R$ 37.384,78 (trinta e 

sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que 

corresponde ao principal e acessórios informado pela parte Exequente na 

última atualização de Ref. 41.

 4. Intimem-se.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93528 Nr: 88-53.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CARVALHO DE SOUZA, 

ROSEMILDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 93528)

Execução de Título Extrajudicial

 Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço da executada: ANA PAULA 

CARVALHO DE SOUZA, CPF/MF nº 043.943.861-60, nos sistemas que o 

Juízo tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, 

desde que atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93545 Nr: 105-89.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 93545)

Execução de Título Extrajudicial

Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço do executado: ELVIS 

FRANCISCO SILVA, CPF/MF nº 031.470.941-03, nos sistemas que o Juízo 

tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde 

que atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95051 Nr: 821-19.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA LUIZA YAROSESKI-ME, DIANA LUIZA 

YAROSESKI, FLAVIO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos Virtuais (Id. 95051)

Execução de Título Extrajudicial

Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço dos executados: FLAVIO DA 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, CPF/MF nº 929.412.651-04, DIANA LUIZA 

YAROSESKI, CPF/MF nº 000.079.281-06 e DIANA LUIZA YAROSESKI-ME, 

CNPJ nº 14.492.312/0001-74 nos sistemas que o Juízo tem à disposição: 

CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que atendidos os 

dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105214 Nr: 2451-76.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELTRAME & SCHWINGEL LTDA (AGRORONDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Juraci Reinehr Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT 11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:MT 

24888-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Autos Virtuais (Id. 105214)

Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: BELTRAME & SCHWINGEL LTDA (AGRORONDA)

Executado: PAULO JURACI REINEHR PEREIRA

Vistos.

 1. Defiro o pedido de Ref. 15.

2. Insira-se no sistema Serasajud o nome do Executado no prazo de 05 

(cinco) dias.

3. Defiro a penhora de ativos financeiros – penhora on line via Sistema 

Bacenjud, considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, 

prevista no artigo 835, CPC.

Os autos permanecerão em Gabinete para que esta Magistrada requisite à 

autoridade supervisora do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome do Executado PAULO 

JURACI REINEHR PEREIRA, CPF nº 229.964.600-06 devendo as 

informações limitar-se à existência ou não de depósito ou aplicação 

financeira nas contas do Executado até o valor de R$ 39.871,58 (trinta e 

nove mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), que 

corresponde ao principal e acessórios informado pela parte Exequente na 

última atualização de Ref. 15.

 4. Intimem-se.

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84816 Nr: 1636-21.2014.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 84816)

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Requerente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

Requerido: GEFFERSON CARLOS MARCON

Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço do requerido: GEFFERSON 

CARLOS MARCON, CPF/MF nº 072.528.289-48, nos sistemas que o Juízo 

tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde 

que atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 1230-97.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO TEIXEIRA ME, EVERSON 

LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105214 Nr: 2451-76.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELTRAME & SCHWINGEL LTDA (AGRORONDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Juraci Reinehr Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB-MT 17824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT 11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:MT 

24888-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de dezembro de 2019.
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THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85828 Nr: 515-21.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS MAIA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 19 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52212 Nr: 193-74.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO VALENDORF, IRINEU RODRIGUES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOBO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Autos n. 193-74.2010.811.0101 (Id. 52212)

Cumprimento de sentença

Vistos.

1. Defiro o pedido de penhora de ativos financeiros – penhora on line via 

Sistema Bacenjud solicitado pelo exequente Leandro Valendorf (fls. 125), 

considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, prevista no artigo 

835, CPC.

Os autos permanecerão em Gabinete para que esta Magistrada requisite à 

autoridade supervisora do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome do executado JOSÉ 

CARLOS LOBO DA SILVA, CPF: 631.365.201-06, devendo as informações 

limitar-se à existência ou não de depósito ou aplicação financeira nas 

contas dos Executado até o valor de R$ 4.428,09 (quatro mil, quatrocentos 

e vinte e oito reais e nove centavos), que corresponde ao principal e 

acessórios calculados pela Contador Judicial (fls. 131).

2. Intime-se.

3. Diligências necessárias.

 Cláudia, 06 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47060 Nr: 1083-52.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGANZERLA & SGANZERLA LTDA, CLEIMAR 

ROSSATO, JUDITE ÂNGELA SGANZERLA ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2006/261 (Id. 47060)

Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial

Exequente: BANCO BRADESCO S/A

Executados: SGANZERLA & SGANZERLA LTDA, CLEIMAR ROSSATO e 

JUDITE ÂNGELA SGANZERLA ROSSATO

Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço dos executados: SGANZERLA & 

SGANZERLA LTDA, CNPJ nº 00.470.613/0001-92, CLEIMAR ROSSATO, 

CPF nº 492.386.399-49 e JUDITE ÂNGELA SGANZERLA ROSSATO, CPF 

nº 997.304.839-72, nos sistemas que o Juízo tem à disposição: CIE, 

Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que atendidos os dados 

necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 11 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 285-81.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 285-81.2012 (Id. 54826)

Ação Penal

Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço do Autor do Fato: ANDRÉ TITON, 

CPF/MF nº 968.576.921-49, nos sistemas que o Juízo tem à disposição: 

CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que atendidos os 

dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 12 de novembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52212 Nr: 193-74.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO VALENDORF, IRINEU RODRIGUES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOBO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54388 Nr: 967-70.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SALES DOS SANTOS ME, RODRIGO 

NICARETTA, JOÃO SOKOLOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante da execução, intime-se o Executado, na pessoa de 

seu respectivo advogado caso tenha, consignando-se o prazo de 05 

(cinco) dias para querendo apresentar manifestação, nos termos do artigo 

854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Exequente acerca do bloqueio via sistema Bacenjud, 

a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 111283 Nr: 1599-18.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos (...). a) REVOGO a prisão preventiva do réu ANTONIO MACEDES, e 

por força do artigo 321 do CPP, CONCEDO ao acusado a liberdade 

provisória sem fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA 

PERMANECER PRESO.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

acusado, salvo se por outro motivo esteja preso.Por ocasião da soltura do 

preso, aplico como medida cautelar que o denunciado compareça na 

Secretaria da Vara desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias para 

informar seu atual endereço.2. Tendo em vista o fechamento temporário 

da Defensoria Pública da Comarca, por conta da promoção do Defensor 

Público e sem notícias de nomeação de outro defensor, nomeio para a 

defesa do acusado o Dr. Hermes Gireli, OAB 24.913/O, sob a fé de seu 

grau. Intime-se-o da presente nomeação bem como para apresentar 

alegações finais.3. Após, conclusos para sentença.4. Ciência ao 

Ministério Público.5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91125 Nr: 1186-10.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRICOLA LTDA-ME, ESTEVÃO 

COPANSKI NETO, JOSÉ COPANSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de ESCLARECER ao advogado da parte 

autora que a intimação de ref: 53 foi para que providenciasse o preparo 

da carta precatória para cumprimento na Comarca de Vilhena/RO e não em 

Comarca deste Estado, todavia como o advogado requereu a expedição 

da CP sem o devido recolhimento prévio, encaminho o feito para 

confecção da respectiva deprecata, devendo a parte autora providenciar 

a sua imediata distribuição junto ao juízo deprecado, juntando aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104061 Nr: 1895-74.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA, VINICIUS 

BERNARDO DE SOUSA, DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Autos n° 1895-74.2018.811.0101 (Id.104061)

Ação Penal

Vistos em PLANTÃO em Recesso Forense.

1. Tendo em vista o fechamento temporário da Defensoria Pública da 

Comarca, por conta da promoção do Defensor Público e sem notícias de 

nomeação de outro defensor, nomeio para a defesa dos acusados o Dr. 

Maicon Seganfredo, OAB 11.833-MT, sob a fé de seu grau. Intime-se-o da 

presente nomeação bem como para apresentar alegações finais.

2. Após, conclusos para sentença.

3. Ciência ao Ministério Público

 4. Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de dezembro de 2019, às 15h10min.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Regime de Plantão Integrado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 112076 Nr: 1992-40.2019.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14.834

 Autos Virtuais (Id. 112076)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 10:15 horas.

2. Intimem-se.
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3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e defesa, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 111971 Nr: 1959-50.2019.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECINO DA LUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO CAUMO - 

OAB:

 Autos Virtuais (Id. 111971)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 10:30 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e advogado, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 112195 Nr: 2035-74.2019.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, MOACIR 

ALVES CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE C. D. GARGAGLIONE 

M. PAES DE BARROS - OAB:15697/0 - MT, ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074 - MT, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854/B - MT

 Autos Virtuais (Id. 112195)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 11 de fevereiro de 

2020, às 10:45 horas.

2. Intimem-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e defesa, via DJE.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 109961 Nr: 1001-64.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos em PLANTÃO em Recesso Forense.

1. Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado pela defesa, em 

audiência de instrução e julgamento, onde alega que em sede de cognição 

exauriente inexistem motivos para manutenção da prisão preventiva, vez 

que o acusado encontra-se segregado desde maio do corrente ano e 

considerando que houve aditamento da denúncia que afeta o Tribunal do 

Júri, o processo ainda irá se prolongar o que causará excesso de prazo. 

Aduz que embora o acusado tenha antecedentes criminais, este fato, por 

si só, não consubstancia motivo suficiente à manutenção da prisão 

preventiva, bem como que o mesmo não possui outros registros criminais 

voltados ao crime de violência doméstica, por tanto não há que se falar em 

perda da garantia da ordem pública, assim pugna pela revogação da 

prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares que entender 

este Juízo.

O representante do Ministério Público manifestou-se opinando pelo 

indeferimento do pedido da defesa, visto que permanecem inalterados os 

fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como que 

não há que se falar em excesso de prazo (Ref. 134).

DECIDO.

 O denunciado foi preso em flagrante no dia 30.05.2019 por ter cometido 

em tese os crimes descritos nos artigos 129 (com relação às vítimas 

Cristiane e Terezinha), 129 §9º (vítima Luana) e 147 do Código Penal, 

tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva no dia 

31.05.2019, para garantir a ordem pública.

 Pois bem. Para a revogação da decretação da prisão preventiva é 

imprescindível que o acusado trouxesse ao Juízo argumentos sobre 

eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da 

decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP.

Entretanto isso não ocorreu nos autos, razão pela qual os argumentos do 

acusado não são suficientes para alterar o convencimento esposado 

exaustivamente na decisão proferida em 31.05.2019 durante a audiência 

de custódia (Código n° 109867).

Em que pese os argumentos lançados pelo réu para instrução do pedido, 

no sentido de que embora tenha antecedentes criminais, este fato, por si 

só, não consubstancia motivo suficiente à manutenção da prisão 

preventiva, não gerando risco à ordem pública, não são o bastante para 

macularem os robustos motivos da segregação, porquanto, pressupostos 

e fundamentos para a decretação de prisão preventiva.

 Inobstante a isso, convém registrar que se trata de crime envolvendo 

violência doméstica e conforme consta nas declarações prestadas pelas 

vítimas, estas foram ameaçadas de morte, bem como que já vinham sendo 

ameaçadas anteriormente, o que revela a periculosidade do acusado, 

especialmente com relação à vítima Luana, sua ex-companheira.

Conforme informações constantes nos autos, a vítima Luana já vinha 

sofrendo agressões e ameaças por parte do acusado e neste último 

episódio usou um facão para cometer o delito, segundo o relato das 

vítimas, causando temor em toda a família que estava na casa, as quais 

também são vítimas.

 Inobstante a isso, mesmo segregado e com medidas protetivas impostas 

em favor da vítima Luana, o acusado permanece buscando manter contato 

com a mesma, enviando para ela diversas cartas em que narra ter se 

arrependido e mudado, bem como solicita a ajuda da ex-companheira e 

das demais vítimas para que ele seja solto, conforme relato em juízo.

Demais disso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, 

infere-se uma vasta lista de ações penais e executivos de pena (códigos 

118955 – Juína e 433537 – Cuiabá), revelando possuir condenações por 

crimes dolosos com trânsito em julgado, em maior parte crimes graves 

como roubo (art. 313, inciso II, CPP).

Por essa razão, os pressupostos da prisão cautelar ainda estão 

preenchidos, eis que há prova da existência dos crimes e indícios 

suficientes de autoria, conforme citado na decisão que decretou a prisão 

preventiva.

 Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ROUBO. PRISÃO 

PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIADEMONSTRADA. CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus 

não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de 

desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a 

ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem 

de ofício. 2. Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, 

com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da 

medida. 3. (...) 4. Assim, não há que se falar em carência de 

fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco 

em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 

Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a 

necessidade de mantença da segregação acautelatória do paciente. 5. As 

condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si 
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sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros 

elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas 

corpus não conhecido.” (HC 314893/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).

Convém mencionar que os motivos para a manutenção da preventiva não 

diz tão somente aos antecedentes criminais, mas também o delito cometido 

pelo acusado e no presente caso é de extrema gravidade.

Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem 

latentes.

Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da 

função repressiva estatal no local. Não é outra a jurisprudência do Egrégio 

STJ:

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR. EXCESSO 

DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RAZOABILIDADE. FEITO 

COMPLEXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM 

DENEGADA. 1. No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir 

a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria 

credibilidade da justiça em face de gravidade do crime e de sua 

repercussão. 2. Há, no caso, de fundamentação amparada em fatos 

concretos, e não apenas na gravidade em abstrato do delito, expondo-se 

o modo de execução do crime, apto a revelar, nas circunstâncias do caso, 

a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.” (HC 

179.999/PA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 

01/02/2011)

“No conceito de ordem pública, insere-se a necessidade de preservar a 

credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que os 

crimes de determinada natureza vem gerando na comunidade local (TJMS 

– HC – Rel. Jesus de Oliveira Sobrinho – RT 594/408)”.

Com relação arguição, de excesso de prazo face ao aditamento da 

denúncia que afeta o Tribunal do Júri, verifico que não assiste razão à 

defesa, vez que o processo segue seu trâmite regularmente, pois figuram 

a existência de 03 (três) vítimas e 02 (duas) testemunhas, bem como que 

o processo encontra-se em fase de alegações finais pela defesa e 

brevemente será prolatada sentença.

Desse modo, o processo não ficou parado por desídia deste Juízo, tendo 

o feito se arrastado pela peculiaridade do caso: I – complexidade do feito; 

II – pela pluralidade de vítimas e testemunhas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça tem o entendimento que:

[...] 1. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma 

aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os 

critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Não 

havendo, nos autos, nada que indique que o Estado tenha sido, ou esteja 

sendo, desidioso na condução do feito, não há falar, portanto, em 

excesso de prazo na formação da culpa. 2. Tendo as instâncias 

ordinárias demonstrado a gravidade concreta da conduta praticada pelo 

recorrente, destacando a grande quantidade de droga apreendida e, 

ainda, o fato de acusado não ter vínculo com o distrito da culpa, 

considera-se fundamentada a prisão para a garantia da ordem pública e 

da futura aplicação da lei penal. 3. Recurso em habeas corpus improvido. 

(RHC n. 81.007/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 

30/5/2017) (grifei)

"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as 

características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se 

imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o 

excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos 

para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 

58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais pátrio, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR 

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – EXCESSO DE PRAZO NA 

FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA 

MARCHA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - TRAMITAÇÃO 

DO PROCESSO DENTRO DA REGULARIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO SUMULAR N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA. Na espécie, não se pode falar em 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo porquanto, 

atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do 

processo e da necessidade de expedição de cartas precatórias para 

diversas comarcas com o objetivo de realizar a inquirição de testemunhas, 

inexiste desídia do juízo de primeiro grau, tampouco pleitos protelatórios do 

Ministério Público. Além disso, deve ser frisado que a instrução do 

processo foi finalizada, situação que atrai a incidência da Súmula n. 52 do 

Superior Tribunal de Justiça. Pedido improcedente, ordem denegada. 

(TJMT. N.U 1003732-62.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, 

LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018).

Nestes termos, em se tratando de um processo com 03 (três) vítimas e 

02(duas) testemunhas, não há culpa quanto ao excesso de prazo, sendo 

justificável a demora no curso processual.

 Diante disso, liberar o réu neste momento, seria providência temerária, 

trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, por ora, 

está demonstrado que a prisão do acusado é fundamental, mantendo na 

íntegra a decisão proferida nestes autos.

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da 

prisão preventiva do réu WESTER DIONES AMORIM SOTERO.

 2. Tendo em vista o fechamento temporário da Defensoria Pública da 

Comarca, por conta da promoção do Defensor Público e sem notícias de 

nomeação de outro defensor, nomeio para a defesa do acusado o Dr. 

Elton Diogo Viecelli, OAB 22.370/O, sob a fé de seu grau. Intime-se-o da 

presente nomeação bem como para apresentar alegações finais.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Ciência ao Ministério Público

 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102442 Nr: 1130-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASELMO FERREIRA, REGINALDO DE OLIVEIRA 

DE SOUSA, MARCELO LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DA COSTA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - 

OAB:MT-21.678

 Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de 

Processo Penal PRONUNCIO os réus REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA, 

MARCELO LOURENÇO DA SILVA e ASELMO FERREIRA, como incursos 

nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV (motivo fútil, meio cruel e 

recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em face da 

vítima Paulo Sérgio da Silva, a fim de serem submetidos oportunamente a 

julgamento pelo Tribunal do Júri.No mais, em respeito ao § 3º do art. 413, 

do CPP, fundamento a necessidade de manutenção da prisão cautelar dos 

acusados REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCELO LOURENÇO DA 

SILVA e ASELMO FERREIRA diante da permanência dos pressupostos da 

medida e fulcrada na garantia da ordem pública. Além disso, tratando-se 

de réus presos, brevemente será incluído na pauta de Júri desta Comarca, 

tudo a fim de realizar o célere julgamento. Oficie-se ao local de prisão dos 

acusados comunicando sobre o teor desta decisão.Atendam-se, no que 

f o r e m  a p l i c á v e i s ,  à s  d e t e r m i n a ç õ e s  c o n s t a n t e s  n a 

CNGCGJ/MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cláudia, 27 de dezembro 

de 2019.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 111821 Nr: 1896-25.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PATRIC BORDINHÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 (...) Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base 

nos artigos 312, 316, 319, III, IV e 350, todos do Código de Processo Penal: 

a)REVOGO a prisão preventiva do réu EVERTON PATRIC BORDINHÃO, e 

por força do artigo 321 do CPP, CONCEDO ao acusado a liberdade 

provisória sem fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA 

PERMANECER PRESO.b)APLICO ao réu as seguintes medidas 

cautelares:b.1) proibição de manter contato com a vítima Francisca Maciel 

de Lara;b.2) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 30 dias, 

sem autorização judicial.Defiro o pedido do Parquet, a fim de determinar a 

aplicação de medida cautelar, em analogia ao que determina o artigo 319, 

VIII do CPP, consistente na obrigação do acusado comparecer ao 

CREAS/CRAS neste município de União do Sul-MT, para que lhe seja 

fornecido tratamento de saúde adequado à sua dependência química, 

durante o período que a equipe entender necessário devendo ser 

encaminhado relatório mensal a este juízo. Oficie-se à Secretaria Municipal 

de Assistência Social de União do Sul para providenciar a execução da 

presente medida.Com a entrega do relatório, abra-se vista ao Ministério 

Público.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, salvo se 

por outro motivo esteja preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 109157 Nr: 635-25.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSO, RODN, WRDSLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22002/O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:19234/O, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para o efeito de: a) ABSOLVER os denunciados WELLINGTON 

RANGEL DOS SANTOS LIMA e RUBSON OSÓRIO DO NASCIMENTO pelo 

delito previsto no art. 157,§ 2º, inciso I e II do Código Penal; b) ABSOLVER 

o denunciado WELLINGTON RANGEL DOS SANTOS LIMA pelo delito 

descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06; c) ABSOLVER os 

denunciados WELLINGTON RANGEL DOS SANTOS LIMA, RUBSON 

OSÓRIO DO NASCIMENTO e MARINETE SANTOS OLIVEIRA pelo delito 

previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06; d) CONDENAR RUBSON OSÓRIO 

DO NASCIMENTO e MARINETE SANTOS OLIVEIRA pelo delito previsto nos 

artigos 33 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual passo à dosagem da pena, 

nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor de WELLINGTON RANGEL DOS 

SANTOS LIMA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 233-56.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUSA ALVES, ESLAINE HOLANDA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT

 Autos n. 233-56.2010.811.0101 (Id. 52252)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

 Réus: ANTONIO SOUSA ALVES e outro.

Vistos.

1. Nomeio para apresentar contrarrazões do recurso de apelação 

representando os réus, o advogado Dr. João Guilherme Scheffler, OAB nº 

19.892/O. Intime-se.

Desde já, cumprido o ato, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo, 

os quais arbitro em 2 URH, que corresponde na presente data em R$ 

1.857,02. Expeça-se certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007 da CGJ.

2. Após, cumpra-se as determinações da decisão de fls. 375.

3. Diligências necessárias.

 Cláudia, 02 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54732 Nr: 192-21.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCISO ANDREAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRÍCIA MARTENS - OAB:MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de 

CONCEDER o auxílio doença, em 91% do salário de benefício, nos termos 

do artigo 61 da Lei n. 8.213/91, a partir de 23.09.2010, confirmando a 

tutela antecipada concedida (fls. 65) até a reabilitação profissional do 

autor, com os seguintes parâmetros: a) a correção monetária incide sobre 

o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E 

como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros de mora 

de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal; e, 

consequentemente, DETERMINO que o requerido inicie o procedimento de 

reabilitação do segurado, em seus sistemas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83733 Nr: 897-48.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil e, 

consequentemente revogo a liminar de fls. 19/20.Custas processuais e 

honorários de sucumbência. Os últimos arbitrados em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), pela parte autora, devendo ser observado que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as 

anotações necessárias.Cláudia, 3 de janeiro de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97323 Nr: 1950-59.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUEO INOCÊNCIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de ref: 30, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101772 Nr: 797-54.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA KEMPF, SIRLEI RUTE KEMPF ULRICH, MIRIAM 

LOUVANI KEMPF BECKER, CELSO LUÍS KEMPF, CÉSAR HILÁRIO KEMPF, 

ALCEU ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS PELISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PAVAN BALEN - 

OAB:MT 21.441A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B, 

MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 

3.418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, 

ambos do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52731 Nr: 712-49.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA PETRI - OAB:14317/MT, 

REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para apresentar os dados bancários da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, pois os dados informados estão inconsistentes e o alvará 

expedido foi cancelado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 211-85.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Javorski Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE CLÁUDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT/4.705

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando sua relevância para o deslinde da demanda, sob 

pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109729 Nr: 890-80.2019.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA 

FILHO, ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA, OSCAR FERREIRA BRODA, 

ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA, ESPÓLIO DE HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o embargante para, querendo, se 

manifestar acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106166 Nr: 2924-62.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL LUAR EIRELLI -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSANDRA MARIAMA DE 

ALMEIDA - OAB:13769, MAYARA RONDON DE SOUZA - OAB:MT 23441, 

PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:MT 20310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, se 

manifestar acerca dos embargos monitórios, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103306 Nr: 1538-94.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS KLEPACKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:24183/O, WILSON CLAUDIO DA SILVA - OAB:MT 

11.316-A, WILSON CLAUDIO DA SILVA FILHO - OAB:24278/O

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o 
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efeito de: a) DESCLASSIFICAR o delito do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 dando o denunciado LUCAS KLEPACKI como incurso no 

artigo 28, caput, da lei 11.343/2006.IV – DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o 

trânsito em julgado da sentença, tomem-se as seguintes providências:a) 

Oficie-se ao Delegado de Polícia autorizando a incineração do 

entorpecente apreendido, caso ainda não tenha sido feita, por não mais 

interessar ao deslinde do presente feito.b) Com relação ao aparelho 

celular apreendido marca Sansung, cor preta, DETERMINO a sua 

restituição ao réu, desde que haja comprovação da propriedade, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Ultrapassado o prazo sem manifestação, destrua-se. 

c) O valor apreendido (R$ 55,00), por não haver indícios que é oriundo de 

crime, DETERMINO o seu levantamento em favor do réu. Intime-se o 

denunciado para informar conta bancária para a expedição do alvará de 

levantamento.d) Por fim, ante a desclassificação para o delito de uso de 

entorpecentes, determino a extração de cópia integral dos autos e, após o 

trânsito em julgado, a remessa ao Juizado Especial Criminal desta 

Comarca.e) Cumpra-se as disposições pertinentes na CNGC/MT.Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, devendo serem 

observados os artigo 1420 e 1421 da CNGC.Cláudia, 27 de novembro de 

2019.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89923 Nr: 596-33.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu para apresentar 

alegações finais, nos termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 112300 Nr: 39-07.2020.811.0101

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI AMILTON FORMIGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.1. Inicialmente, esclareço que a análise do auto de prisão em 

flagrante será realizada em gabinete diante da inviabilidade desta 

Magistrada, em substituição legal, atuante na Comarca de Colíder-MT, se 

deslocar até a Comarca de Cláudia-MT para realizar a audiência de 

custódia, ficando desde já DISPENSADA a solenidade.2(...). Por todo o 

exposto, considerando a aplicação da lei, com base nos artigos 310, 

inciso III, 312, 319, III, IV e VIII, 325, I, todos do Código de Processo Penal: 

a) CONCEDO ao flagrado a liberdade provisória com fiança, SALVO SE 

POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.b) APLICO ao flagrado 

as seguintes medidas cautelares: b.1) proibição de manter contato com a 

vítima LINDINEIA PETTER DA ROCHA DORMIGONI;b.2) proibição de 

ausentar-se da Comarca, por mais de 30 dias, sem autorização judicial; 

b.3) recolhimento de fiança no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Recolhido o valor da fiança e assinado o termo de compromisso, 

expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do flagrado, se por outro 

motivo não estiver preso, cientificando-o com relação às medidas 

cautelares impostas. Por ocasião da soltura do preso, deve ser registrado 

no mandado (ou carta precatória) o endereço onde o(a) acusado(a) irá 

residir. Cientifique-se o flagrado de que o não cumprimento de qualquer 

das condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP. Sr. 

Gestor Judiciário: comunique-se, imediatamente, ao flagrado as condições 

da liberdade ora fixada. Em caso de não recolhimento da fiança no prazo 

de 05 (cinco) dias, voltem para decisão. 5. Cientifique-se o Representante 

do Ministério Público.6. Aguarde-se a conclusão do inquérito policial, que 

deverá ocorrer no prazo legal, após arquivem-se. De Colíder para 

Cláudia-MT, 16 de janeiro de 2020.GISELDA REGINA SOBREIRA DE 

OLIVEIRAJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107469 Nr: 3464-13.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAETANO, LIANI CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4.062

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89202 Nr: 263-81.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDAS TADEU FELDHAUS, OLAVO TARCISO 

FELDHAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado Dinarth Araujo Cardoso 

Junior a fim de esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, se a contestação 

protocolada em nome de Judas Tadeu Feldhaus no dia 23/07/2019 

refere-se na verdade ao Requerido Olavo Tarciso Feldhaus, uma vez que 

já consta contestação protocolada em nome de Judas Tadeu Feldhaus na 

data do dia 31/01/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90724 Nr: 964-42.2016.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES, SÔNIA APARECIDA DE SOUSA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS, LEVY DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B, LEVY DIAS MARQUES - OAB:5828
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106952 Nr: 3291-86.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN, CELIR COAN, MARIA EUGENIA 

MORINELLI COAN, IVONETE RAUBER COAN, GRACIE MARIE EHLKE COAN, 

SIMONE CRISTINA COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 17.235/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao exequente para 

manifestar-se acerca das exceções de pré-executividade, no prazo de 10 

(dez) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000607-40.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLAÚDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

20 DIAS PROCESSO n. 1000607-40.2019.8.11.0101 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

LUISA DA SILVA ARAUJO Endereço: Rua Presidente de Moraes, 534, 

centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 POLO PASSIVO: LOURIVAL 

RIBEIRO DE ARAUJO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A Requerente é 

casada com o Requerido desde 13 de outubro de 1979, pelo regime de 

comunhão de bens, tiveram 04 (quatro) filhos, todos já maiores de idade. 

Durante a constância do casamento não adquiriram bens. O casal está 

separado de fato há aproximadamento 30 (trinta) anos. DECISÃO: Vistos. 

1.Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Defiro, 

por ora, os benefícios da justiça gratuita. 3. CITE-SE por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias (art. 257, do CPC). 4 Sendo citado por edital, certificada 

a ausência de resposta, desde já em observância ao art. 72, inciso II, do 

CPC, como curadora especial do Requerido, nomeio a Dra. ALIETE RIGHI 

BERWIG, a qual deverá apresentar resposta, ainda que por negativa geral, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Havendo na contestação fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do 

NCPC). 6.Vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem 

conclusos. 7.Diligências necessárias. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LETICIA DOS SANTOS BORGES, digitei. 

CLÁUDIA, 19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000867-20.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA OAB - MT4722-O (ADVOGADO(A))

WILSON CLAUDIO DA SILVA OAB - MT0011316S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICIAL REGISTRADOR DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CLÁUDIA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000867-20.2019.8.11.0101 SENTENÇA I 

– RELATÓRIO 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de 

liminar impetrado por APARECIDO DE OLIVEIRA em face de ARY GARCIA 

FILHO registrador do cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 

da Comarca de Cláudia-MT, onde pretende, em síntese, combater suposto 

ato de ilegalidade praticado pelo impetrado, em razão da exigência da 

apresentação de certidão para fins de usucapião expedida pelo Intermat. 

Afirma ser possuidor de uma área de terras constantes das matrículas nº 

2.258, 2.259 e 2.260, lotes 101, 102 e 103, do Bairro Lenita, Gleba Celeste 

5ª parte no município de Cláudia-MT, com área total de 218,096 hectares, 

com exercício de posse desde dezembro de 1994. Disse que requereu 

administrativamente perante o impetrado a usucapião extrajudicial, contudo 

recebeu nota de devolução em 19.08.2019 com a negativa, sob argumento 

que o Estado de Mato Grosso, ao ser notificado sobre o pedido, 

manifestou-se no sentido de “ser indispensável à apresentação pelo 

Requerente, de certidão para fins de usucapião a ser expedido pelo 

INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, regulamentada pela 
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Resolução nº 001/2018, de 22/03/2018, do Presidente do INTERMAT.” 

Aduz que não existe previsão legal para a exigência de tal certidão por 

parte do impetrado, bem como que o domínio privado da Gleba Celeste já 

foi reconhecida formalmente pelo Intermat através do processo 

administrativo n° 354138/2014. Disse que em 02.10.2018 requereu junto ao 

Intermat a referida certidão, contudo obteve um despacho sem 

explicações e sem a expedição da referida certidão. Assim, a parte 

impetrante pugna em sede de liminar a suspensão dos efeitos do ato 

administrativo, fundamentando na abusividade e ilegalidade do ato do 

impetrado, bem como o processamento da usucapião extrajudicial, 

dispensando a exigência da certidão prevista na Resolução n° 01/2018 do 

Intermat. Juntou documentos à inicial. DECIDO. Pois bem, de largada insta 

consignar que a via manejada pelo impetrante é inadequada e a razão é 

bem simples. Explico. É certo que o mandado de segurança é instrumento 

processual que se destina a tutela preventiva ou restauradora de direito 

líquido e certo que não é amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, 

na esteira do que prescreve o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

Federal. Com efeito, direito líquido e certo consiste em condição para 

impetração do mandado de segurança, ou seja, requisito de 

admissibilidade da ação, assim como corresponde à aferição de mérito da 

demanda posteriormente às informações da autoridade coatora. Acerca 

do tema ensina Lúcia Valle Figueiredo (In Mandado de segurança. Ed. 

Malheiros. São Paulo, 1996, p. 25.): “Direito líquido e certo, suficiente para 

possibilitar o writ, é o que não se submete a controvérsias factuais. Da 

mesma forma no que diz respeito ao mandado de segurança individual. Em 

outro falar: o direito deve ser certo quanto aos fatos, muito embora possa 

haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito. Portanto, se incertos 

os fatos, não se ensejará a via angusta do mandado de segurança, neste 

particular.” Significa que é fundamental o mandado de segurança conter 

de plano todo o arsenal de convencimento apto para conduzir à conclusão 

da existência inequívoca do fato questionado, vale dizer, sem exigir 

produção de provas do evento em debate. Consigna-se que cabe ao 

impetrante demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua 

ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09, bem como concorrer os 

requisitos legais insertos no art. 7º da referida lei, quais sejam, a 

relevância do fundamento invocado e o risco do ato impugnado resultar a 

ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final da demanda. 

Conforme se denota dos documentos que acompanham o pleito inaugural, 

o impetrante limitou-se em aduzir que não existe previsão legal para a 

exigência de tal certidão por parte do impetrado, bem como que o domínio 

privado da Gleba Celeste já foi reconhecido formalmente pelo Intermat 

através do processo administrativo n° 354138/2014. No caso vertente, 

estipula o artigo 5º, inciso I, da Lei n.º 12.016/2009, que “não se 

concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato que caiba 

recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de 

caução”. Assim sendo, no caso em comento, verifica-se que o manejo do 

presente mandado não se mostra adequado, uma vez que ante a 

exigência apresentada pelo registrador do registro de imóveis, competia 

ao impetrante deflagrar o procedimento denominado suscitação de dúvida, 

expressamente previsto no artigo 198 da Lei n.º 6.015/73. Sobre o tema, é 

a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, INCISO I, DA LEI N.º 

12.016/2009. EXIGÊNCIA APRESENTADA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA (ART. 198 DA LEI N.º 6.015/1973). 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 - Disciplina o artigo 5º, inciso I, da Lei 

n.º 12.016/2009, que não se concederá mandado de segurança quando 

se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo. É que, nesse caso, o 

interessado já dispõe de meio apropriado e efetivo de impugnação do ato. 

2 - O artigo 198 da Lei n.º 6.015/73 estabelece o procedimento específico 

da suscitação de dúvida para discutir a legalidade da exigência feita pelo 

oficial do registro de imóveis. Portanto, existindo procedimento próprio, de 

natureza administrativa, para a solução da controvérsia em deslinde, 

incomportável se mostra a utilização do mandado de segurança como 

sucedâneo, estando correta a sentença que indeferiu a petição inicial por 

inadequação da via eleita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E 

DESPROVIDA.” (TJGO – Apelação Cível 357019-77.2015.8.09.0020. 5A 

CAMARA CIVEL. Relator: Fernando De Castro Mesquita. Jul. 30.06.2017) 

Desse modo, havendo procedimento próprio para a solução da presente 

controvérsia, incomportável se mostra a utilização do mandado de 

segurança, sendo necessário se faz reconhecer a inadequação da via 

eleita. Assim, ante ao exposto, JULGO extinto o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. 

P.R.I. 3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e 

cautelas de praxe. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 02 de janeiro de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000730-38.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RAINER DOWICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSVALDO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000730-38.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Em face da decisão proferida no dia 23.10.2019 (Id. 25069245), a parte 

Autora/Embargante opôs embargos de declaração, apontando erro no 

decisum, argumentando que trouxe aos autos uma constatação realizada 

recen temen te  nos  a u t o s  d a  A ç ã o  P o s s e s s ó r i a  n ° 

1000155-64.2018.811.0101, no mesmo imóvel objeto da presente ação, 

como forma de comprovar efetivamente seu direito sobre a integralidade 

da Fazenda Prata. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 

passo à análise do mérito. DECIDO. Com efeito, o argumento exposto pelo 

embargante merece acolhimento. O Embargante argumenta que houve erro 

no decisum, no tocante a determinação de constatação no imóvel objeto 

da presente ação, vez que o mesmo trouxe aos autos uma constatação 

realizada recentemente nos autos da Ação Possessória n° 

1000155-64.2018.811.0101, no mesmo imóvel objeto da presente ação, 

como forma de comprovar efetivamente seu direito sobre a integralidade 

da Fazenda Prata. Em análise dos argumentos trazidos pelo Embargante 

em consonância com o documento de constatação juntado no Id. 

24759588 verifico que houve erro in decisum, visto ser cabível a utilização 

daquela constatação na presente ação, eis que foi recentemente 

realizada, razão pela qual entendo ser desnecessária uma nova 

realização de constatação. Assim, ACOLHO os embargos de declaração 

apresentados pela parte Autora, a fim de sanar a decisão por conta do 

erro no decisum. Isto posto, conheço os embargos de declaração por 

tempestivo e, no mérito, concedo provimento aos embargos de declaração 

apresentados, na forma acima exposta. Ante a presente decisão proferida 

nos Embargos de Declaração, por consequência, necessário se faz a 

análise da liminar pleiteada pelo requerente, o qual passo a decidir. 

Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por RAINER DOWICH em face de DIRCEU OSVALDO 

RODRIGUES, em que aduz, em síntese, ser proprietário e possuidor de um 

imóvel rural denominado de Fazenda Prata, com área 1.409,6120ha (um 

mil, quatrocentos e nove hectares e sessenta e um ares e vinte 

centiares), situado na Estrada Lambari, KM 20, no Município de União do 

Sul/MT, constante da matrícula n° 4.315 do CRI de Cláudia-MT. Aduz que o 

imóvel foi adquirido no ano de 2013, estando na posse desde sua 

aquisição. Afirma que no ano de 2017, foi reintegrado no imóvel cumprindo 

o Mandado de Reintegração de Posse nos autos Código n° 380761, 

ocasião que iniciou os atos de exteriorização como dono, comparecendo 

pessoalmente à área, contratando funcionários, realizando a construção 

de benfeitorias como casa, barracão, abertura de áreas para 

implementação rural, entre outros. Assevera que em meados do mês de 

setembro de 2019 o Requerido formulou requerimento ao 1º Registro de 

Imóveis desta Comarca para o cancelamento da averbação de 

georreferenciamento da Fazenda Prata, aduzindo que haveria 

sobreposição com uma parcela de terras suas, contudo o Requerente 

apresentou manifestação, o que culminou no arquivamento do pedido 

formulado pelo requerido. Disse que no início do mês de outubro do 

corrente ano, ao realizar uma visita rotineira na Fazenda Prata, seus 

funcionários constataram a presença de veículos estranhos na divisa com 

as terras do Sr. Domingos Avelino Dalla Libera (sogro do Requerido), 

ocasião em que foi verificada a abertura de uma estrada no interior da 
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Fazenda Prata e a afixação de placas, atingindo aproximadamente 50ha 

(cinquenta hectares) do seu imóvel, sendo que jamais foi autorizado 

qualquer construção, fatos estes registrados através de Boletim de 

Ocorrência n° 2019.301264. Diante disso, o requerente pleiteia em sede de 

liminar a concessão da manutenção de posse. Juntou documentos à 

inicial. DECIDO. Para a concessão do pedido liminar nas ações de 

manutenção ou reintegração de posse, segundo o art. 561 do Código de 

Processo Civil, incumbe ao autor provar: “I – a sua posse; II – a turbação 

ou esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – 

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a 

perda da posse, na ação de reintegração.” Pois bem, existe no caderno 

processual indícios mais que suficientes sobre a posse do autor em 

relação ao bem objeto da presente demanda, mormente pela constatação 

realizada recentemente nos autos da Ação Possessória n° 

1000155-64.2018.811.0101 (Id.24759588). Consta no auto de 

constatação/vistoria, as seguintes afirmações colhidas: Sr. Dirceu 

Osvaldo Rodrigues (genro do senhor Domingos), “o qual relatou ter 

conhecimento que o imóvel denominado Fazenda Prata, está integralmente 

na posse do Sr. Rainer, que é ele quem toma conta do imóvel, sendo que o 

informante tem este conhecimento haja vista que existe um litígio com 

relação ao mesmo imóvel (fazenda Prata), entre seu sogro e os antigos 

posseiros (...)”; Sr. Rodrigo Zuanazzi “relatou que tem conhecimento, de 

que o requerido está na posse do imóvel desde a realização da 

reintegração de posse, porém sempre em conversa com o requerido, este 

sempre comentou que possuía um sócio no imóvel, que este se tratava de 

um advogado (...);.” Outrossim, os Oficiais de Justiça concluíram nos 

termos do auto de constatação “Por fim, concluímos que por mais que o 

requerido resida na Fazenda em frente ao imóvel objeto da constatação 

(Fazenda Monsanto), ele possui a posse de fato da totalidade do imóvel, 

porém durante todo o tempo, o mesmo manejou/trabalhou a terra (preparou 

para o plantio) somente em cerca de 50% de sua totalidade, ficando 

visivelmente uma divisão no imóvel, conforme ilustração de fotos e mapas 

que seguirão em anexo (...)". Tais elementos de convicção, data vênia, 

trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” 

(posse de dono). Da mesma forma, insofismável a comprovação da 

turbação praticada pelo requerido, levando-se em conta os fatos 

constantes através do Boletim de Ocorrência n° 2019.301264, bem como 

as fotografias acostadas aos autos e constatação feita pelo meirinho no 

corrente ano nos autos Ação Possessória n° 1000155-64.2018.811.0101 

(Id.24759588). Quanto à data da turbação, por sua vez, não é tarefa 

árdua concluir que ocorreu em menos de ano e dia, tendo em vista a 

verossimilhança trazida pela data apontada e demais elementos de 

convicção existentes nos autos, ou seja, 04.10.2019. Quanto à 

continuidade da posse, embora turbada, restou demonstrado que o 

Requerente é possuidor da Fazenda Prata, bem como que o requerido 

praticou atos de turbação atingindo aproximadamente 50ha (cinquenta 

hectares) do seu imóvel. Ora, a posse é um estado de fato, nos termos do 

artigo 1.196 do Código Civil “Considera-se possuidor todo aquele que tem 

de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade”. A análise da posse deve ser realizada no plano dos fatos e 

não no plano jurídico, o Magistrado deve averiguar a qualidade de 

possuidor atentando-se para o mundo fático, para aquilo que realmente é 

e não do que deve ser. Sobre o assunto cumpre trazer à colação os 

ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “A 

posse seria o poder de fato e a propriedade, o poder de direito sobre a 

coisa. O fato e o direito: tal é a síntese a que se reduz a distinção entre a 

posse e a propriedade. A posse não é reconhecida como modelo jurídico 

autônomo, pois o possuidor seria aquele que concede destinação 

econômica à propriedade, isto é visibilidade ao domínio. A posse é a porta 

que conduziria à propriedade, um meio que conduz a um fim.(...)”. (In 

Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pg. 31). Assim sendo e 

considerando-se que a liminar é exarada em sede de cognição sumária, 

por ora, reputo presentes todos os requisitos para a concessão da liminar. 

Cabe salientar que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, 

seja pelos documentos trazidos pela parte Autora, seja pela constatação 

feita pelo Oficial de Justiça, razão pela qual torna-se desnecessária a 

audiência de justificação prévia. Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE a 

concessão de MANUTENÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na inicial em 

favor do requerente RAINER DOWICH, determinando-se a expedição de 

mandado de manutenção de posse a ser cumprido contra o invasor 

DIRCEU OSVALDO RODRIGUES e quem estiver turbando a área rural na 

parcela de aproximadamente 50 hectares, inclusive, com o auxílio da força 

policial, caso for preciso, devendo ser recomendada a máxima cautela no 

cumprimento da presente ordem. No mandado, cientifique-se o réu e 

terceiros encontrados na área sobre a proibição de praticar quaisquer 

outros atos de turbação, sob pena de serem condenados ao pagamento 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo com fulcro no 

instituto da astreintes, prevista no art. 497 do CPC. Determino que a 

manutenção seja feita por meio de dois Oficiais de Justiça que deverão 

identificar e qualificar todas as pessoas que estão ocupando o imóvel e 

que lá se encontrem bem como sejam cientificados sobre o prazo para 

oferecer contestação. 3. Cumprida a liminar, cite-se o Requerido e 

terceiros turbadores para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Na hipótese do Sr. Oficial de Justiça verificar pela ocultação 

de uma das partes para não ser citado, determino, desde já, a citação por 

hora certa, nos termos dos artigos 252 e 253 do CPC. Determino ainda a 

citação por edital dos demais réus que porventura não sejam localizados 

ou identificados quando do cumprimento da presente liminar, com prazo de 

20 (vinte) dias, nos termos do artigo 257, III do CPC. 4. Intimem-se. 5. 

Diligências necessárias. Cláudia, 04 de janeiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000809-17.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

Condomínio Agropecuário Cruz Alta (REQUERENTE)

FERNANDO LONGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYSLAN CLAYTON MORAES OAB - MT8377-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

MARIELLA FERNANDES MACCARI OAB - MT23253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (REQUERIDO)

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMADEU RAMPAZZO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos n. 1000809-17.2019.811.0101 (PJE) 

Comarca de CLÁUDIA /MT Carta Precatória Vistos em Plantão em Recesso 

Forense. 1. Ciente da decisão proferida nos autos principais nº 

10501-97.2014.811.0015 (código 209400), comunicada através do Ofício 

nº 01/2020 (id. 27782829). 2. Em cumprimento a ordem emanada pelo 

Juízo Deprecante, DETERMINO a SUSPENSÃO do cumprimento presente 

missiva. 3. Recolha-se o mandado de reintegração de posse, bem como 

comunique-se o perito nomeado na decisão de 10.12.2019 (id. 27225944) 

e o Comando da Polícia Militar, caso já tenham sido notificados. 4. 

Intimem-se as partes. 5. Por fim, esclareço que a decisão foi proferida na 

forma física, apesar dos autos serem virtuais, por estarmos em caráter de 

Plantão devido ao Recesso Forense, não sendo possível o cadastro deste 

Magistrado no PJe da Vara Única da Comarca de Cláudia. SERVE A 

PRESENTE COMO MANDADO e OFÍCIO. De Sinop para Cláudia, 05 de 

janeiro de 2020. JACOB SAUER Juiz de Direito em Regime de Plantão 

Integrado

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-37.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA ANDERLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000010-37.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de 

urgência formulada pela requerente GEMA ANDERELE em face de UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em 

que alega, em síntese, que firmou instrumento de adesão ao plano de 

assistência médica junto a Requerida em 2001 e sempre manteve as 

prestações quitadas de forma assídua, tanto que a última parcela do mês 

de dezembro/2019 já encontra-se paga. Alega que no dia 15.02.2019 foi 

diagnosticada com Linfonodo Cervical: Linfoma de Hodgkin Clássico, 

Subtipo Celularidade Mista (CID: C81.2), tendo que iniciar o seu tratamento 

quanto antes, sob pena culminar em óbito da Requerente. Relata que 

iniciou um tratamento de alto custo consistente em TERAPIA ONCOLOGICA 

PLANEJAMENTO E 1 DIA DE TRATAMENTO (QUANTIDADE 2); 

CLORIDRATO DE DOXORRUBICINA 50MG PO LIOF SOL INJ CT 10 FA VD 

INC X 50ML (QUANTIDADE 100); BONAR 15 UI PO LIOF INJ CT FA VD INC + 

AMP DIL VD INC X 5ML (QUANTIDADE 4); FAULBLASTINA 1MG/ML SOL 

LINJ CT 5 FA VD INC X 10ML (QUANTIDADE 20) CLORIDRATO DE 

ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 4 ML (BEM 

HOSP) (QUANTIDADE 4) e DACARBAZINA 200MG PO LIOF SOL INJ CT FA 

VD AMB (QUANTIDADE 999) DACARBAZINA 200MG PO LIOF SOL INJ CT 

FA VD AMB (QUANTIDADE 601), entretanto não surtiu os efeitos 

esperados, sendo constatado, através de novo exame, que houve 

proliferações atípicas da enfermidade. Diante do quadro, o médico solicitou 

novos tratamentos denominados de PET dedicado oncológico 

(procedimento nº 40708128), TC para PET dedicado oncológico (nº 

41001222) e IMRT (radioterapia de intensidade modulada (nº 41203054), 

tais quais menos invasivos para o quadro de saúde da autora e sua 

situação física, uma vez que é pessoa idosa e debilitada. Declara que os 

primeiros exames foram autorizados, porém o IMRT foi negado de forma 

injustificada. Ante a necessária urgência de iniciar o tratamento e a 

negativa da requerida, pugna pela tutela de urgência a fim de determinar 

que a Requerida autorize ou custeie o procedimento descrito pelo médico. 

No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência. Juntou 

documentos. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. O art. 303 do NCPC 

dispõe a respeito do pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a 

tutela antecipada em caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua 

o seguinte entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Consoante se extrai do 

CPC/2015, os requisitos para a concessão da tutela de urgência que estão 

previstos no art. 300 do NCPC, dos quais sejam: probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, são 

necessários para obter a natureza antecipada. No caso vertente, entendo 

que restaram verossimilhantes as alegações da parte Autora, pois 

comprovou que possui o plano de saúde com a Requerida, assim como 

que está acometida de doença grave, diagnosticada com Linfoma de 

Hodkin Clássico e que houve solicitação pelo médico especialista de novos 

tratamentos, considerando que o primeiro não surtiu os efeitos esperados. 

Ainda, trouxe aos autos a negativa da requerida para realizar um dos 

tratamentos, qual seja, a Radioterapia Modulagem da Intensidade do Feixe 

(IMRT), retardando o procedimento de cura e colocando em risco a vida da 

Paciente. A parte Autora demonstra aos autos o periculum in mora (perigo 

da demora), do qual consiste no risco ou perigo iminente ao próprio direito 

material (perigo de morosidade ou de retardamento- pericolo de tardività), 

pois afirma, contudo, a necessidade dos procedimentos médicos em razão 

da doença que a acomete. Cuida-se de doença conhecida como Linfoma 

de Hodgkin, uma espécie de câncer, que por si só, já demonstra a 

necessidade na celeridade no tratamento médico pleiteado, pois são de 

conhecimento comum as consequências de um tratamento tardio da 

doença. Há nos autos relatório médico explicando a necessidade de iniciar 

os novos tratamentos, pontuando que os procedimentos podem reduzir os 

efeitos colaterais causados pela doença e que o tratamento anterior não 

surtiu tanto efeito e a negativa da requerida justificando não há cobertura 

para a doença de Linfoma de Hodgkin. Ocorre que, em análise rápida ao 

contrato firmado entre as partes existe o apontamento de que o plano 

cobriria os procedimentos ou tratamentos especializados, dentre eles a 

radioterapia, não sendo razoável a negativa pela requerida, retardando o 

tratamento da paciente, mesmo porque não se consignou no contrato que 

o diagnóstico dado à requerente não é coberto pelo plano. Ante o exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência pretendida para o fim de determinar que a 

parte Requerida autorize ou custeie o tratamento solicitado por médico 

especialista, a saber: IMRT – Código TUSS: 41203054 – Radioterapia 

Modulagem da Intensidade do Feixe, em favor da Requerente, no prazo de 

72 (setenta e duas) horas. Estabeleço multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, 

do Código de Processo Civil/2015). 2. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, responder à demanda, no prazo legal, sob pena de se 

reputarem verdadeiros os fatos articulados na inicial e intime-se para o 

cumprimento da medida liminar ora deferida. 3. Concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para o causídico juntar procuração nos autos, nos termos do 

art. 104, §1º, do CPC, sob as penas do §2º do mesmo artigo. 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. De Alta Floresta para Cláudia, 09 de 

janeiro de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença
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Autos n. 1000809-17.2019.811.0101 Com relação aos embargos de 

declaração interpostos no ID 27616067, em que a parte Autora Condomínio 

Agropecuário Cruz Alta alega omissão e obscuridade em face da decisão 

que determinou a realização de perícia na lavoura de soja, ficando a cargo 

da parte Requerida os cuidados com a lavoura, alegando que não foi 

determinado o fiel depositário do produto a ser colhido e quem fará a 

colheita. Ora, a parte Requerida adentrou novamente no imóvel, e objeto 

da presente missiva é a reintegração de posse, por força de decisão 

emitida pelo Colendo STJ, em sede ainda liminar. Por outro lado, a parte 

Autora também foi reintegrada na posse dos imóveis por força de decisão 

proferida pelo E. TJMT e considerando que esta efetuou plantio de soja 

nos imóveis, foi determinado na decisão exarada no ID. 27225944, de 

10.12.2019, que seria de responsabilidade da parte Requerida os 

cuidados com a lavoura, até porque está na posse do imóvel. Assim, 

constou: “(...) a responsabilidade pelos cuidados da lavoura, inclusive 

aquisição de insumos, acompanhamento técnico, etc, até a sua respectiva 

colheita, deverá ficar a encargo dos requeridos, porquanto serão os 

detentores da posse da aludida área. Deste modo, deverá a parte 

requerida arcar com o necessário para o sucesso da lavoura, 

apresentando nos autos todos os documentos pertinentes às despesas, 

prestando contas quinzenalmente do estágio da lavoura.” A alegação do 

embargante de que adquiriu os insumos para a manutenção do plantio e 

preparo da colheita não merece guarida neste momento processual, eis 

que eventual indenização deverá ser tratada no Juízo Deprecante. Bem 

por isso que foi determinada a perícia na lavoura por este Juízo. Consigno 

que não houve irresignação com relação a esta decisão até o momento. 

No tocante à alegação de que a área do plantio está ladeada por 

propriedades de posse da parte Autora, denota-se que cabe neste posto 

o princípio da cooperação entre as partes. Mas, pela análise dos autos e a 

disputa acirrada no feito, tal princípio figura distante, não se vislumbrando 
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razoabilidade entre as partes. Neste contexto, imperioso o atuar deste 

Juízo no sentido de: a) determinar que a colheita seja efetuada pelos 

Requeridos, acompanhados de oficial de Justiça, cujas custas da 

diligência correrão às expensas dos mesmos (Requeridos); b) depósito 

dos grãos em armazém a ser indicado pelo Oficial de Justiça, sendo 

alienados em valor de mercado e colocado o valor à disposição do Juízo 

Deprecante, para que na ação principal possa-se elucidar a quem 

pertencerá, evitando-se assim a composição de uma lide secundária no 

bojo dos autos envolvendo partes estranhas à lide original, bem como 

resguardando eventual direito da parte Autora, eis que é de conhecimento 

deste Juízo que os Requeridos possuem inúmeras execuções nesta 

Comarca, o que poderia ser objeto de penhora/arresto do produto soja a 

ser colhido e depositado o valor em Juízo. Diante disso, entendo ser 

desnecessária a nomeação da parte Requerida como fiel depositária. 

Conforme asseverado na última decisão, ficará apenas com o encargo de 

cuidar da manutenção da lavoura até a colheita, que se dará conforme 

acima determinado. Cabe à parte autora facilitar a entrada da parte 

Requerida na área de plantio, eis que poderá sofrer sanções de natureza 

cível e criminal caso assim não cumpra com decisão judicial. Por fim, 

também entendo ser desnecessária a apresentação de caução, posto que 

a colheita será realizada na presença de oficial de Justiça e foi 

determinada perícia na lavoura, a fim de resguardar eventuais prejuízos 

das partes, a serem discutidos na lide principal. Ante o exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração e no mérito, CONCEDO parcial 

provimento, nos termos acima exarados. Oficie-se o Comando da Polícia 

Militar para providenciar o estudo de situação do local, conforme já 

determinado na última decisão. Intimações e diligências necessárias. 

Cláudia, 26 de dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-08.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NEI AMILTON FORMIGONI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ZORZAN ALVES OAB - SP0182184A (ADVOGADO(A))

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010028-08.2014.8.11.0101 

REQUERENTE: NEI AMILTON FORMIGONI - ME REQUERIDO: CDC BRASIL 

DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA. Vistos. 1. 

Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração. 2. Sendo 

tempestivos, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca dos 

embargos de declaração com efeitos infringentes (id. 18015657), no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 1.023, §2º do CPC). 3. Intempestivos, voltem 

conclusos. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 4 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-98.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010076-98.2013.8.11.0101 

REQUERENTE: ROSANE RISSI - EPP REQUERIDO: MOACIR PINHEIRO 

Vistos. 1. Defiro o pedido do autor (id. 16401400), intime-se o executado 

para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação de multa nos moldes do art. 774, inciso V do NCPC. 2. Indicado 

os bens, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 04 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-56.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000162-56.2018.8.11.0101 

REQUERENTE: THATIANA DOS SANTOS REQUERIDO: ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A., APPLE Vistos. 1. Decreto à revelia da requerida 

Apple Computer Brasil LTDA, eis que mesmo citada da presente ação não 

compareceu em audiência de conciliação, bem como juntou procuração 

nos autos, contudo não apresentou contestação, nos termos do art. 20 da 

Lei 9.099/95. 2. A requerida Zurich Minas Brasil Seguros S/A em 

contestação arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, bem como 

de falta de interesse de agir, as quais passo a decidir. Com relação a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que não constitui 

questão de ordem processual que deva ser aferida em sede preliminar, 

sendo matéria relacionada com o mérito da demanda, razão pela qual 

postergo a sua análise. Acerca da preliminar de falta de interesse de agir, 

analisando o feito, verifica-se que somente se justifica quando a parte não 

tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como 

nos casos sem que os efeitos do provimento jurisdicional não 

proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for 

inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. A autora, 

tanto na exordial como na impugnação à contestação, afirmou que entrou 

em contato com a requerida e foi negado a cobertura securitária para o 

segundo aparelho celular que também apresentou defeito, restando 

demonstrado o interesse processual por parte da autora. Diante disso, 

rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. 3. Especifiquem as partes 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. 4. Intimem-se. De 

Alta Floresta para Cláudia-MT, 14 de janeiro de 2020. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51861 Nr: 1240-20.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROSA GONÇALVES NOGUEIRA, ADEMIR 

WAGNER NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Considerando a penhora on line negativa bem como a consulta ao 

sistema Renajud também negativo, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção de bens em face do Executado.

2. Caso penhorado algum bem, intime-se a parte Autora para informar se 

pretende a adjudicação ou a alienação particular, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3. Caso não seja penhorado algum bem, intime-se a parte Autora para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49192 Nr: 153-63.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVONICE CRISTINA MANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista o resultado NEGATIVO do bacenjud, intime-se a parte 

Autora para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46862 Nr: 896-44.2006.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO ANTÔNIO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANÍSIO BERNADELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista o resultado NEGATIVO do bacenjud, intime-se a parte 

Autora para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83359 Nr: 620-32.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A, RUI HEEMANN JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 10.455-E

 Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para o 

efeito de CONDENAR o denunciado MARCOS LEVI BERVIG como incurso 

nas sanções do artigo 48, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual passo a 

dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em observância ao artigo 68, 

caput, do Código Penal e artigo 5º, XLVI da Constituição Federal.IV.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-39.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ZBORALSKI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSINEIDE PEREIRA GOMES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000006-39.2016.8.11.0101 

REQUERENTE: VITOR ZBORALSKI - EPP REQUERIDO: RUSINEIDE PEREIRA 

GOMES ROCHA Vistos. 1. Procedo as buscas do atual endereço do 

requerido Rusineide Pereira Gomes Rocha, CPF: 028.265.601-40, nos 

sistemas que o Juízo tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg e 

SIEL, desde que atendidos os dados necessários para a pesquisa. 2. Em 

sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, paute-se 

nova audiência de conciliação. 3. Em caso negativo, intime-se a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Cumpra-se. Cláudia, 9 de outubro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-51.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SERRARIA VIAMONENSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000755-51.2019.8.11.0101 

REQUERENTE: SERRARIA VIAMONENSE LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CLAUDIA Vistos. 1. Recebo a inicial, posto que preenchido os requisitos 

legais. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela de urgência antecipada proposta por 

SERRARIA VIAMONENSE LTDA em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CLÁUDIA em que requer, antecipadamente, que a promovida recoloque 

todos os marcos divisórios da quadra 05 de sua propriedade, que foram 

retirados sem qualquer base legal ou moral. Alega que é proprietário dos 

imóveis urbanos denominados data 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, quadra 05 situados na área 

urbana de Cláudia, os quais foi reintegrado na posse através do processo 

código 83136. Declara que realizou a demarcação nos lotes dispendendo 

montante de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 

com agrimensor. Afirma que tais marcos foram destruídos pela requerida 

quando realizou a limpeza nos lotes em meados do mês de junho de 2019, 

sem a sua autorização. Sustenta que buscou informações junto a 

requerida do motivo de ter realizado a limpeza de maneira compulsória, 

sem ao menos tentar notificar o proprietário, tendo apresentado resposta 

inverídica não manifestando interesse em ressarcir os gastos que teve e 

novamente terá para demarcar os lotes, o que lhe traz prejuízos, já que 

não consegue vender os imóveis sem que haja demarcação. Assim, 

ingressou com a presente ação visando que a requerida seja impelida a 

realizar as demarcações nos lotes, bem como condenada em danos 

morais. Juntou documentos à inicial. DECIDO. A antecipação dos efeitos da 

tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma 

espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 
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tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano 

ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência 

de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que NÃO 

estão presentes os pressupostos acima citados. A parte autora declara e 

comprova que teve gastos com agrimensor para fazer a remarcação dos 

lotes que foi reintegrado com o intuito de vende-lo (id. 25186789), bem 

como que a requerida por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Rural (SEDER) realizou a limpeza nos lotes, gerando 

consequentemente um auto de infração em desfavor da autora para 

cobrança da taxa de limpeza (id. 25187094). Apesar de demonstrar que 

houve destruição em pelo menos alguns dos marcos dos lotes, há dúvidas 

quanto a real necessidade de limpeza desses lotes por risco de 

queimadas, pois consta nos autos que realizou limpeza apenas nos meses 

de fevereiro e março de 2019, período esse de chuvas, o que acarreta o 

aumento de mato em lotes, e em junho já é período de seca, o que acarreta 

queimadas, caso o proprietário não realize as limpezas devidas. Ainda, 

segundo consta nos autos, de fato uma residência foi atingida por fogo 

naquela quadra. Por essa razão, entendo ser pertinente a resposta da 

requerida quanto à possível falta de notificação do proprietário para 

realizar a limpeza por sua conta. No tocante ao perigo da demora, não o 

vislumbro, pois não se comprovou que a empresa depende unicamente da 

venda desses imóveis para se manter, até mesmo porque ao que se 

percebe desde a realização dos marcos em 2018, poucos lotes foram 

vendidos, bem como que a requerente apenas conseguiu reaver a área 

em dezembro de 2017, demonstrando que até aquele período não contava 

com eles para manutenção de seus lucros. Desse modo, estando 

ausentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela de 

urgência, seu indeferimento é a medida que se impõe. Melhor e mais 

prudente que se aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no 

decorrer da instrução do presente feito para se descobrir se devido ou 

não. Nestes termos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 3. 

Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 4. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem como 

para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, advertindo-a 

de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial e 

proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da Lei nº. 9.099/95). 5. 

Intime-se a parte reclamante para que compareça à audiência, constando 

da intimação que sua ausência implicará na extinção do processo, sem 

resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 6. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 7. Diligências necessárias. Cláudia, 03 de 

janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-44.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010142-44.2014.8.11.0101 Exequente: 

KARINA MENDES DOS SANTOS Executado: SOCIEDADE COMERCIAL E 

IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos. 1. Ao 

Contador Judicial para atualização do débito. 2. Nos termos do art. 523 do 

CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento da dívida no valor apresentado pelo 

contador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o 

fazendo, incidir multa no montante da condenação no percentual de 10% 

(dez por cento). 3. Certificado o não pagamento, à Contadora Judicial para 

incidência da multa prevista e atualização do débito. 4. Após, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, conforme requerido. 5. Diligências 

necessárias. Cláudia, 4 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-05.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000006-05.2017.8.11.0101 

REQUERENTE: LOURIVAL MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pelo autor contra sentença proferida no presente feito (id. 

11187456), argumentando que houve omissão acerca do pedido de justiça 

gratuita feito na inicial. Presentes os pressupostos de admissibilidade 

recursal, passo à análise do mérito. Com efeito, os argumentos expostos 

pela Embargante merecem acolhimento. De fato, existe omissão, pois não 

consta na sentença prolatada menção sobre o pedido de justiça gratuita, 

razão pela qual passo a proferir a seguinte decisão que deverá fazer 

parte integrante na parte dispositiva da sentença prolatada. “Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor do autor.” Isto posto, conheço os 

embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito, concedo-lhes 

provimento, na forma acima exposta. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Diligências necessárias. Cláudia, 4 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N° 001/2020 - GAB.

O Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca 

de Colniza/MT, no uso de suas atribuições legais na forma da lei,

CONSIDERANDO a possibilidade de realização de oitivas, interrogatórios e 

outros atos processuais por sistema de videoconferência criminais, 

baseadas na Lei 11.900/2009, e cíveis, no art. 236, § 3º, do CPC;

CONSIDERANDO que uma Justiça moderna e focada nos princípios da 

eficiência e celeridade, necessita, acima de tudo, incorporar todas as 
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tecnologias que venham ao encontro da quebra do paradigma da 

burocracia e da morosidade;

 CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

disponibilizou o sistema de videoconferência para as 79 Comarcas deste 

Estado, bem como, tendo em mira a existência do citado sistema em vários 

outros Tribunais deste País;

 CONSIDERANDO que a realização de audiências por meio do sistema de 

videoconferência possibilita encurtar distâncias, auxilia na economicidade 

dos recursos públicos do Estado com deslocamentos de logística no 

registro de depoimento de testemunhas e interrogatórios de réus;

 CONSIDERANDO a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000) que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação;

CONSIDERANDO a distância entre a cidade Juína e a cidade Colniza 

(350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos);

CONSIDERANDO a jurisdição deste magistrado na Comarca de Juína, que 

se refere à Diretoria da Foro, ao Juízo Eleitoral e à Terceira Vara na 

Comarca de Juína (com 5.275 processos), além da corregedoria do CDP 

(com 263 presos);

CONSIDERANDO a jurisdição deste magistrado na Vara Única da Comarca 

de Colniza, que envolve processos de grande repercussão com réus 

presos, processos de infância e ainda processos cíveis com liminares 

diversas (com o total de 8.272 processos), além da corregedoria dos 

Cartórios Extrajudiciais, Delegacia de Polícia Civil e Cadeia Pública;

CONSIDERANDO a exorbitante demanda nas referidas comarcas e a 

necessidade de priorizar os processos urgentes;

CONSIDERANDO que a pauta do juiz antecessor havia designado 

audiências até 05/05/2020; e por fim,

CONSIDERANDO a possibilidade de adoção de mecanismos tecnológicos 

que permitam mais agilidade nas audiências, em encontro à necessidade 

do serviço da Vara e em defesa do bom nome e reputação do Poder 

Judiciário deste Estado;

RESOLVE:

Art. 1°. Determinar que, nas cartas precatórias oriundas das Comarcas 

deste Estado, que versem sobre depoimento pessoal, oitiva de testemunha 

ou interrogatório de réu, deverá o Sr. Gestor encaminhar oficio ao Juízo 

Deprecante, informando acerca da disponibilidade do sistema de 

videoconferência nesta Vara, de modo que as aludidas missivas deverão 

ser cumpridas através deste sistema, ou que o Juízo comprove a 

impossibilidade de assim proceder.

 §1° Já nas cartas precatórias oriundas de Comarcas de outro Estado da 

Federação, que de igual modo, versem sobre depoimento pessoal, oitiva 

de testemunha ou interrogatório de réu, deverá o Sr. Gestor encaminhar 

oficio ao Juízo Deprecante, informando acerca da disponibilidade do 

sistema de videoconferência nesta Vara, para que informem se possuem 

condições técnicas para utilizar o sistema.

 §2° No aludido oficio deverá constar que ficará disponibilizada a sala 

preparada para a depoimento/oitiva/interrogatório pelo Juízo Deprecante 

toda TERÇA-FEIRA, das 13h00 às 17H00, salientando que o Juízo 

Deprecante ao optar um horário, deverá realizar o agendamento 

diretamente pelo telefone (66) 3617-1890, e pelo e-mail 

colniza.vara@tjmt.jus.br, onde informará o link de acesso, bem como, se 

verificará a disponibilidade do citado horário, isso é claro com a 

antecedência mínima de 10 (dez) dias se a pessoa a ser intimada estiver 

localizada na zona urbana, e de 30 (trinta) dias se na zona rural.

 Art. 2°. Determinar que, nas cartas precatórias que versem sobre 

depoimento pessoal, oitiva de testemunha ou interrogatório de réu a serem 

realizadas no Estado de Mato Grosso, ao receber os autos do Gabinete, 

deverá o Sr. Gestor encaminhar carta precatória e ofício ao Juízo 

Deprecado, informando acerca da disponibilidade do sistema de 

videoconferência nesta Vara, de modo que as aludidas missivas deverão 

ser cumpridas através deste sistema, informando-o inclusive da data da 

designação da audiência instrutória e da possibilidade do ato no mesmo 

dia, e em não sendo possível informar ao gabinete para que se agende 

nova data para realização do ato.

 §1º Já nas cartas precatórias enviadas para Comarca de outro Estado da 

Federação, que de igual modo, versem sobre depoimento pessoal, oitiva 

de testemunha ou interrogatório de réu, deverá o Sr. Gestor encaminhar 

Carta precatória e oficio ao Juízo Deprecado, informando acerca da 

disponibilidade do sistema de videoconferência nesta Vara, de modo que 

as aludidas missivas deverão ser cumpridas através deste sistema, 

informando-o inclusive da data da designação da audiência instrutória e da 

possibilidade do ato no mesmo dia, e em não sendo possível informar ao 

gabinete para que se agende nova data para realização do ato.

 Art. 3°. Esta ordem de serviço entrará em vigor nesta data.

REMETA-SE cópia à e. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, à Diretoria do Foro desta Comarca, ao Ministério Público, à Seção 

da Ordem dos Advogados de Colniza, afixando-se no átrio do Fórum para 

conhecimento geral.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, 17 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000185-53.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A 

(ADVOGADO(A))

DHENIFER CRISTINA DE MACEDO OAB - 938.762.032-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. M. (RÉU)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/02/2020, às 15h00min.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 79-84.2014.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASR, FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos autônoma em que a parte exequente 

optou pelo rito expropriatório.

CITE-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a 

dívida (art. 523, caput do CPC), acrescidos de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78141 Nr: 1234-20.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos;

Ante o teor a certidão de tempestividade encartada à Ref. 376, RECEBO o 

Recurso de Apelação constante à Ref. 374, e DETERMINO a intimação da 

defesa para, no prazo de 08 (oito) dias, oferecer suas razões recursais, 

conforme redação artigo 600 do Código de Processo Penal.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para a confecção de 

suas contrarrazões no mesmo prazo.

Empós, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.

No que tange ao pedido de Ref: 375, salienta-se que a vinda do acusado 

para Colniza-MT se daria apenas em virtude da realização da sessão de 

julgamento realizada pelo Tribunal de Júri - o que constou expressamente 

no Ofício requisitório.

Dessa forma, a mantença do acusado na Cadeia Pública de Colniza é, 

s.m.j., indevida.

Assim sendo, nos termos do artigo 1.438 da CNGC , OFICIE-SE ao Juízo da 

Comarca de Buritis-RO solicitando anuência em receber o condenado no 

Estabelecimento Prisional daquela Unidade Judiciária.

OFICIE-SE, outrossim, para as Secretarias de assuntos prisionais de 

Rondônia e Mato Grosso, solicitando a remoção do preso.

EXPEÇA-SE o necessário com a máxima urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 17 de dezembro de 2019.

(assinado digitalmente)

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67376 Nr: 431-08.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, BDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35977 Nr: 2222-56.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caxambu Comércio de Madeiras LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 980-91.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. G. dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63185 Nr: 585-94.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS F. JACÓ - 

OAB:4.022/B, CARLA MAGDA FERRANTE CAMPOS - OAB:8.738/B, 

HAYNNER ASEVEDO DA SILVA - OAB:3.977

 Vistos etc.

Como bem demonstrado pela Defesa, a pessoa citada na diligência de fls. 

89-v não é o acusado.

Assim, INTIME-SE o homônimo, por meio de seus advogados, quanto ao 

teor desta decisão, cientificando-o que não figura como réu na presente 

ação penal.

No mais, DEFIRO o pedido de fls. 98, em razão do que DETERMINO que se 

proceda a citação do acusado por edital, conforme previsão contida no 

artigo 361, caput, do Código de Processo Penal.

Transcorrido o prazo para resposta (15 dias), CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE 

vistas dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65200 Nr: 621-05.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraney Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria-Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 34, em razão do que DETERMINO a citação dos 

sócios executados por edital, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei n. 

8.630/80.

Transcorrido o prazo do edital (30 dias), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte exequente para impulsionar ao feito. Se a parte executada estiver 
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ausente do país, o prazo do edital será de 60 dias – art. 8º, § 1º, da Lei n. 

8.630/80.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39945 Nr: 1387-97.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidimar Maria Silvestre dso Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Pelizari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos. Haja vista que ambas as partes não apresentaram rol de 

testemunha, bem como não trouxeram suas testemunhas para serem 

ouvidas nesta solenidade, DECLARO preclusa a oportunidade para 

produção de prova testemunhal. Acresce-se que ambas as partes foram 

devidamente intimadas, na pessoa de seus respectivos advogados, e 

tinham ciência quanto à realização da audiência. Por fim, DECLARO 

encerrada a instrução. MANTENHA-SE o processo concluso para 

prolação de sentença. PUBLICADA em audiência, saem os presentes 

devidamente INTIMADOS. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62143 Nr: 1212-35.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Aquino Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos. Considerando que a causa apresenta questões complexas de 

fato, CONCEDO às partes o prazo sucessivo, iniciando pelo requerente, 

para apresentação de alegações finais escritas (art. 364, §2º, do CPC). A 

parte autora sai intimada para o oferecimento de sua manifestação 

derradeira. Com o aporte da peça processual do autor, INTIME-SE o réu 

para o mesmo fim, observando-se as prerrogativas do cargo de 

procurador do município. Cumpridas todas as determinações retro, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e voltem conclusos para a prolação de 

sentença. Publicada em audiência saem os presentes intimados. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35648 Nr: 1870-98.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassia Deguchi Correa, Leonora Batista da Costa, Alicio 

Cardoso, José Adenildo Lou da Silva, João Reis, Saul Elias de Moura, 

Carlos Aparecido Oboli, Estanislau Falkoski, João Cardoso da Silva, João 

Batista Araújo, Sergio Miguel Osowsk, André Souza Mateus, Josias de 

Oliveira, Neusa Oliveira da Silva, Delson Mota, Deusmar Nunes Rodrigues, 

Eurize José Balbino, Claussineia Gude Germano, Reinaldo Basta, Marcio 

José da Silva, Adegildo Lou da Silva, José Pedro Barbosa, Adriano Pereira 

Guimarães, Lucas de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fozi José Jorge, Magali Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Cristina Medeiros - 

OAB:9.831, José Antonio Pilegi Rodrigues - OAB:3.666, Júlio Cesar 

Pilegi Rodrigues - OAB:7.437/MT, Viviane Santin Rodrigues - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Conhecimento entre as partes em epígrafe.

Às fls. 641/674, parte dos autores requereu a desistência da ação.

Intimada para se manifestar acerca do pedido da parte autora, a parte 

requerida quedou-se inerte (fls. 704).

Era o que cabia a relatar.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que a parte requerida foi citada e 

apresentou sua peça defensiva, razão pela qual é imprescindível o seu 

consentimento para fins de homologação da desistência.

Não obstante, quando instada a se manifestar sobre o requerimento de 

desistência, a parte requerida não se manifestou, destarte, não há 

empecilhos para homologação e consequente extinção da ação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, os quais se fixa em 10% sobre o valor da causa.

O feito passa a tramitar somente em relação a requerente CASSIA 

DEGUCHI CORREA.

INTIME-SE pessoalmente a autora CASSIA DEGUCHI CORREA para 

impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao Cartório 

Distribuidor.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35688 Nr: 1905-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Sabino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colniza - Colonização Comércio e Indústria 

Ltda, Marlene Sena Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901, JANICE RAQUEL DE LIMA - 

OAB:25891/0, Nelito José Dalcin Junior - OAB:MT-6.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Grimaldi - 

OAB:, Joe Ortiz Arantes - OAB:1166-A/MT, Marcelo Teixeira de 

Magalhães - OAB:MT-6.882, Marco Antonio G. Jonan Junior - 

OAB:MT-10369, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - OAB:3639/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, bem 

como DOU PROVIMENTO para suprir a omissão apontada, tornando nulo 

os efeitos da sentença de fls. 324/324v.Todavia,INDEFIRO o pedido de 

inspeção judicial, haja vista a ausência de pertinência com a demanda. 

Ademais, a parte não se prestou nem mesmo a justificar o pedido da 

presença do juiz in loco, alegando que reitera pedido já feito, conquanto 

não se vislumbra tal pedido nos autos.No que concerne ao pedido de 

ingresso de amicuscuriae, convém trazer ao lume o escólio de Daniel 

Amorim de Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, 
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segundo o qual:“O caput do art. 138 do Novo CPC, ao prever a 

possibilidade de intervenção como amicuscuriae de pessoa natural ou 

jurídica, órgão ou entidade especializada, atende a melhor doutrina, que 

aponta como potenciais amicuscuriae tanto uma pessoa jurídica, tal como 

uma associação civil, um instituto, um órgão etc., como natural, tal como 

um professor de direito, cientista, médico etc. Exige-se nesse caso a 

existência de representatividade adequada, ou seja, que o terceiro 

demonstre ter um interesse institucional na causa, não sendo suficientes 

interesses meramente corporativos, que digam respeito somente ao 

terceiro que pretende ingressar na ação.A pessoa jurídica deve ter 

credibilidade e tradição de atuação concernentes à matéria que se 

discute, enquanto da pessoa natural se espera conhecimento técnico 

sobre a matéria”Perfilhando os autos com minúcia, o pedido de 

intervenção de amicuscuriae não encontra amparo legal se contrastado ao 

presente caso, mormente porque a parte que se procura ouvir como amigo 

da corte é também litisconsorte passivo, não havendo assim qualquer 

compatibilidade lógica com o que se busca, razão por que INDEFIROo 

pedido.Por derradeiro, INTIME-SE a parte autora para que impulsione o feito 

de forma substancial, de acordo com a lei, evitando devaneios jurídicos, 

de modo a cooperar com a celeridade e o provimento de mérito da 

presente demanda.P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62392 Nr: 1462-68.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Cordeiro Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido retro, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61449 Nr: 518-66.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NdSF, DdF, TR.F, SRF, SdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para em 05 dias impulsionar o 

feito, sob pena de arquivo.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65162 Nr: 585-60.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KLSC, ZDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para em 05 dias impulsionar o 

feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vista ao 

Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64406 Nr: 1813-07.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odete Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 106-V, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente.

EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 105.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62284 Nr: 1352-69.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Pinheiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 132.

INTIMEM-SE as partes.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61820 Nr: 888-45.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUCIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT, Fernanda Maura Firmino - OAB:25492/O
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 Vistos;

Cuida-se de AÇÃO PENAL para apurar crime de homicídio qualificado (art. 

121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) em 

tese praticado por LEANDRO LUCIANO PEREIRA contra LUIZ SANTOS DO 

NASCIMENTO.

O acusado requereu a revogação da prisão preventiva, pois no seu 

entender, não estão presentes os pressupostos autorizadores de sua 

segregação cautelar. Requereu alternativamente a concessão de 

liberdade provisória condicionada à aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão (fls. 113/115).

Instado a se manifestar sobre o pedido da defesa, o Parquet opinou pela 

manutenção da prisão preventiva do acusado, afirmando que não há nos 

autos alteração do quadro fático que sustente a concessão de liberdade 

provisória (fls. 117/118).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

A prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, 

enquanto presentes os requisitos que deram azo ao decreto preventivo é 

de rigor a manutenção da segregação cautelar do acusado.

Dispõe o art. 312, caput, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e 

indício suficiente de autoria.

Tendo em vista que os motivos que deram azo à decretação da prisão 

preventiva continuam presentes, é de se ver o indeferimento do pleito do 

requerente, senão veja-se:

A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo 

que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do 

final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente 

na conveniência da instrução criminal.

Não se olvida que o Juízo pode conceder ordem de habeas corpus de 

ofício quando se deparar com constrangimento ilegal do direito de ir e vir 

do paciente, contudo não é a hipótese dos autos.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente 

fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não 

havendo falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, o que pleiteia a defesa nada mais é do que a revisão de uma 

decisão prolatada por um Juízo de 1º grau por outro da mesma instância.

Ademais, restaram configurados os requisitos da custódia preventiva, eis 

que presente a necessidade de acautelar a ordem pública, pois, o réu se 

envolveu em novo delito –ação penal n.º 0020060-93.2014.8.12.0001, que 

tramitou na Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar c/ Mulher de 

Campo Grande-MS. Inclusive, a pretensão punitiva contida na denúncia foi 

julgada procedente, consoante informação extraída em consulta ao portal 

e-SAJ .

Diante dos apontamentos supramencionados, verifica-se a que 

manutenção da prisão preventiva é necessária para acautelar a ordem 

pública, pois os elementos constantes no caderno processual apontam 

que o custodiado é useiro e vezeiro na prática de crimes. Logo, sua 

conduta é diversa daquela esperada por quem vive em sociedade.

Presentes também os fundamentos que autorizam a decretação de 

custódia cautelar, qual seja, o delito ser punido com pena privativa de 

liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Calha mencionar que a segregação cautelar se mostra necessária para 

assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventivafoi 

decretada em razão do acusado não ter sido encontrado para ser citado 

pessoalmente, haja vista que estava com paradeiro desconhecido, sendo 

de se prognosticar que se esquivará da aplicação da lei penal.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer 

alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação 

da prisão cautelar.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação 

provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 319, do CPP).

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.

Por todo o exposto, uma vez que permanecem os requisitos dos art. 312 e 

313 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu LEANDRO LUCIANO 

PEREIRA.

Em razão deste feito ter passado a tramitar com a urgência réu preso, 

verifica-se a necessidade de readequar a pauta de audiências, razão pela 

qual, REDESIGNO a solenidade agendada às fls. 104 para o dia 17 de 

fevereiro de 2020, às 14h00min.

Considerando que houve a constituição de advogado para atuar no feito, 

ARBITRO os honorários do advogado dativa proporcionalmente em 05 

(cinco) URHS (metade do valor fixado na tabela da OAB-MT).

 EXPEÇA-SE certidão de honorários conforme determina o artigo 303 da 

CNGC.

INTIMEM-SEas partes acerca do teor de deste decisum e da nova data 

marcada para realizar a audiência instrutória.

EXPEÇA-SE o necessário com a máxima urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33020 Nr: 1280-58.2007.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Epfana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido retro, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34169 Nr: 161-28.2008.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido retro, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 35494 Nr: 1723-72.2008.811.0105

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de sentença entre as partes em epígrafe.

A tentativa de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito 

restou prejudicada, uma vez que a mesma não foi encontrada no 

endereço constante nos autos.

É breve o relatório. Decido.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Entrementes, antes de adotar tal procedimento, deve-se intimar 

pessoalmente o autor para dar prosseguimento ao feito. Realizada tal 

providência, a parte autora não foi localizada, mostrando, assim, seu 

desinteresse.

Neste diapasão, é pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no que tange à associação entre a desídia da parte 

autora em não juntar seu novo endereço aos autos e o abandono de 

causa. Como se observa em julgado recente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO INVÁLIDA – NÃO 

LOCALIZAÇÃO – DESÍDIA – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. É válida a 

intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a 

fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu 

patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam 

dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos 

decorrentes de sua desídia. (...)(AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, 

DJe 12/09/2016). “(...)4. Com o julgamento de embargos do devedor, o 

crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso 

satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo 

tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será 

modificada. 5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e 

seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do 

executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a 

desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim (...)” (REsp 

1355277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

 (Ap 163099/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, 

Publicado no DJE 17/04/2017) (grifo nosso)

Destarte, não existe compatibilidade lógica para o prosseguimento do 

processo, motivo pelo qual, com fundamento no princípio da eficiência e da 

racionalização do serviço, deve este ser extinto sem resolução de mérito.

Por derradeiro, ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o requerente, promover nova ação junto ao 

poder judiciário, se assim entender conveniente.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, os quais se fixa em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36246 Nr: 2482-36.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barboza Agroindustrial Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.384/O

 Vistos;

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs Ação Civil Pública ambiental em 

face de BARBOZA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME.

Em breve suma, durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes 

da IBAMA, a parte requerida foi autuada por ter em depósito 261,565 m³ 

de madeira, das essências florestais Ipê 128,791 m³, Cumaru 33,956 m³ e 

Jatobá 98,818 m³, tipo serrada, tudo sem licença válida.

Alega o requerente que tal conduta repercute nas esferas penal, 

administrativa e civil, sendo a presente ação intentada para apurar a 

responsabilidade da parte requerida na última seara.

Em razão desses fatos deduz pedido condenatório contra a parte 

requerida para pleitear a imposição de obrigação de fazer e o pagamento 

de quantia a título de danos morais coletivos.

Devidamente citada por edital, a parte requerida apresentou contestação, 

por meio de defensor nomeado, conforme fls. 100/104.

Às fls. 110, o parquet apresentou impugnação à contestação e pugnou 

pelo julgamento antecipado do pedido.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relato do necessário.

DECIDO fundamentadamente.

Ante a desnecessidade de produção de outras provas, com espeque no 

art. 355, inciso II, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito.

Como cediço, a Constituição assegura a todos, em seu art. 225, caput, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.

O Poder Constituinte tanto se preocupou com a responsabilidade ambiental 

do poluidor, que no art. 225, § 3º, da CF, determinou que as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A responsabilidade civil objetiva daquele que pratica dano ao meio 

ambiente se encontra estampada no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, 

segundo o qual, sem obstar a aplicação das penalidades previstas no 

referido dispositivo legal, é o infrator obrigado, independentemente da 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Ora, considerando que o ordenamento jurídico adotou o sistema da 

responsabilidade civil objetiva para o dano ambiental, para que fique 

caracterizado o dever de indenizar basta ao autor comprovar o nexo 

causal entre a conduta do suposto infrator e o dano causado.

Na espécie, a parte requerida foi surpreendida por ter em depósito 

madeira sem licença ou autorização legal, o que se faz presumir que a 

origem das essências florestais é ilícita.

Não obstante ser prescindível a produção de prova quanto à existência da 

conduta da parte requerida em razão dos efeitos da revelia, os 

documentos de fls. 22/55 os quais são dotados de presunção de 

veracidade por serem emanados da Administração Pública, comprovam o 

depósito irregular de madeira.

Sobreleva mencionar que tecnicamente é irreparável o dano ambiental in 

natura, pois, mesmo se replantada as árvores, o ecossistema não terá as 

mesmas características de outrora, não só em relação à mata, mas 

também no que concerne aos animais, solo, águas etc.

Em razão deste quadro, na tutela do meio ambiente é possível a imposição 

de obrigação de fazer consistente na compensação pelo dano, e, 

subsidiariamente, o pagamento de pecúnia.

Dessa forma, haja vista demonstrada o nexo causal entre a conduta e o 

dano ambiental causado, cabe à parte requerida repará-lo por meio do 

plantio de mudas de árvores a serem apontadas pelo órgão ambiental, na 

razão de uma muda para cada quatro m³ de madeira apreendida.

Quanto ao cabimento do dano moral coletivo em razão da degradação 

ambiental é necessário fixar algumas premissas:

As celeumas que afligem a população em geral, características de uma 

sociedade de risco, exigiram a reconstrução de paradigmas (não negando 

os tradicionais, mas dando-lhes novos contornos), com o fito de que o 

direito responda com segurança e efetividade as demandas 
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sócio-político-econômicas emergentes, tendo sempre em vista a dignidade 

humana.

No que se refere ao meio ambiente, tal problemática toma dimensões 

globais e, nesta senda, exige-se, não mais um direito retrospectivo e 

conservador, comprometido ainda com valores privatistas típicos da 

sociedade patrimonialista, mas um direito prospectivo - resguardando as 

gerações vindouras e com o futuro do planeta - e transformador, na 

medida em que se preocupa com a melhoria da qualidade dos meios 

naturais e de vida, e não apenas com sua proteção.

Nessa releitura de institutos jurídicos, a qual é fundamental para que o 

Direito responda com plenitude às demandas oriundas da sociedade de 

risco, não há dúvida que é admissível a figura do dano moral ambiental 

coletivo, bem como a readequação da responsabilidade civil clássica às 

exigências da tutela jurídica ambiental.

 Ora, no caso sub oculis deve se considerar que a retirada ilegal de 

madeira da Floresta Amazônica compromete a qualidade de vida da 

população local e global, pois contribui com a mudança climática (a 

importância do ecossistema é tamanha que chega a influenciar no volume 

das chuvas de outras regiões do país, por exemplo) e o aumento do efeito 

estufa.

Tal consequência ao meio ambiente gera muita preocupação no âmbito 

social, uma vez que as próximas gerações podem ter o seu direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado violado.

Tanto é que inúmeros tratados internacionais sobre proteção ambiental já 

foram confeccionados – tais como Protocolo de Kyoto e a Eco-92 - 

visando coibir os danos ambientais e definir o que é uso sustentável dos 

recursos naturais.

Portanto, comprovado o nexo causal entre a conduta da parte ré e o dano, 

o dever de indenizar pelos danos morais coletivos existe.

No que atine ao quantum debeatur, tem-se que a importância de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) é o suficiente, especialmente quando se leva 

em consideração as circunstâncias em que o fato ocorreu e a quantidade 

de madeira apreendida.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida à 

obrigação de fazer consistente em plantar mudas de árvores a serem 

apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para cada quatro 

m³ de madeira apreendida, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral coletivo, para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente.

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.357/85.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista dos autos Ministério Público para 

dar início à execução.

P.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37314 Nr: 1090-27.2009.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Lopes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido retro, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37343 Nr: 1169-06.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Teodora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido retro, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 399-76.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Martins Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 Vistos.

INTIME-SE a defesa para requerer o que entender pertinente.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39471 Nr: 911-59.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. DE SOUZA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO petitório de fls. 57 no sentido de DETERMINAR, via Oficial de 

Justiça, a penhora e avaliação do veículo restringido às fls. 55.

Ante o silêncio da parte exequente, fica nomeado como depositário fiel o 

executado, devendo se responsabilizar pela boa conservação do bem 

penhorado.

Após cumprida a diligência, INTIME-SE o exequente para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito em cinco dias.

Empós, conclusos para deliberações.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40274 Nr: 1716-12.2010.811.0105
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdFRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jesus Ferraz Ribeiro - 

OAB:554-A/AM

 Vistos. Trata-se de Ação de Conhecimento entre as partes em epígrafe. 

A tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer a 

audiência restou prejudicada, uma vez que a mesma não foi encontrada 

no endereço constante nos autos. O Ministério Público pugnou pela 

extinção do feito. É breve o relatório. Decido. Segundo o art. 485, inciso III, 

do CPC, o magistrado deve determinar a extinção do processo, sem 

apreciar o mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. Entrementes, antes de adotar tal procedimento, deve-se 

intimar pessoalmente o autor para dar prosseguimento ao feito. Realizada 

tal providência, a parte autora não procurou o parquet para lhe munir dos 

dados necessários para continuar com a ação, mostrando, assim, seu 

desinteresse. Destarte, não existe compatibilidade lógica para o 

prosseguimento do processo, motivo pelo qual, com fundamento no 

princípio da eficiência e da racionalização do serviço, deve este ser 

extinto sem resolução de mérito. Por derradeiro, ressalto que a extinção 

do presente feito não faz coisa julgada material, podendo o requerente, 

promover nova ação junto ao poder judiciário, se assim entender 

conveniente. Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENO a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais se 

fixa em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60022 Nr: 1403-17.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Osowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO petitório de fls. 43 no sentido de DETERMINAR, via sistema 

INFOJUD, a busca de informações acerca de Declaração sobre 

Operações Imobiliárias (DOI) dos executados.

FRISE-SE que o resultado da diligência deverá ser arquivado em pasta 

própria na Serventia deste Juízo por se tratar de documentação 

confidencial.

Após, DÊ-SE vistas ao exequente, via remessa dos autos, para requerer o 

que entender de direito, em cinco dias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62471 Nr: 1542-32.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda C. Herreira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62920 Nr: 313-03.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Barreto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora de veículos existentes em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63674 Nr: 1081-26.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Gomes Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora concordou que a correção dos valores 

atrasados seja feita nos moldes do art. 1-F da Lei n. 9.494/97, com fulcro 

no art. 998 e seguintes do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso 

interposto pela parte ré.

CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado da decisão.

Após, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeiram o que entenderem de direito.

No silêncio, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82396 Nr: 3633-22.2017.811.0105

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorram Stecca Ferrez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos;

CUMPRA-SE decisão às fls. 35.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62593 Nr: 1668-82.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josilene Vieira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, NILSON 

DOMINGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Mauro Sérgio Abreu Lima Rezende - 

OAB:3639/MT

 Vistos. Não merece sucesso o requerimento do Munícipio de Colniza-MT, 

quanto à oitiva das testemunhas comuns ocorrer depois das exclusivas 

da Autora. Explico. O dispositivo legal invocado pelo Município (art. 361, 

inciso III, do CPC) diz que a ordem para a produção de prova é 

preferencial. Assim, por não vislumbrar, de plano, prejuízo às partes, não 

há empecilhos legais para ouvir todas as testemunhas da parte autora que 

se fazem presentes. Tal medida, inclusive, visa gerar economia 

processual, concentrando neste ato a produção do maior número possível 

de prova. No presente momento, DEIXO de designar audiência para a oitiva 

da testemunha HÉLIO MENDES DE SOUZA, uma vez que o presente 

Magistrado não mais jurisdicionará na Comarca de Colniza-MT a partir de 

sexta-feira (dia 20/12/2019). AGUARDE-SE o retorno das cartas 

precatórias expedidas para ouvir as testemunhas de fora da terra. Em 

seguida, INTIMEM-SE as partes para requererem o que se entender de 

direito. PUBLICADA em audiência, saem os presentes DEVIDAMENTE 

INTIMADOS. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29093 Nr: 681-85.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Silva Pereira, Aucenir Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39883 Nr: 1325-57.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 1503-06.2010.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nori Jorge Polles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thienez Pedroso Lemes Pinto 

- OAB:15437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65170 Nr: 590-82.2014.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Caxias de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos. Considerando a desistência da oitiva das testemunhas Oswaldo 

de Souza Lopes e Welinton José Serpa Gil, HOMOLOGO para que surta os 

efeitos jurídicos e legais. CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para o 

requerido juntar o substabelecimento. Por fim, permaneçam os autos 

CONCLUSOS para a prolação de sentença. Publicada em audiência saem 

os presentes intimados. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39910 Nr: 1352-40.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo José da Silva, Cláudia Soraia Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Batista da Silva, Nori Jorge Polles

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 335 de 1782



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thienez Pedroso Lemes 

Pinto - OAB:15437/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66055 Nr: 1381-51.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clotilde Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 522-98.2015.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clotilde Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63305 Nr: 707-10.2013.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66018 Nr: 1354-68.2014.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SANCHES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61728 Nr: 797-52.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL movida por JOÃO CRUZ SILVA.

 Às fls. 145, a parte autora pugnou pela extinção da execução tendo em 

vista a quitação do débito.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Ante a notícia do pagamento do débito pela executada, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Por sua vez, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.
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 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

 DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 106-67.2014.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladir Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL movida por LADIR LOURENÇO DA SILVA.

 Às fls. 166, a parte autora pugnou pela extinção da execução tendo em 

vista a quitação do débito.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Ante a notícia do pagamento do débito pela executada, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Por sua vez, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme a 

prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, I, do Código de Processo Civil.

 DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

distribuição.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63452 Nr: 858-73.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmuth Schieferdecker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante a concordância da parte executada, DEFIRO a sucessão processual 

da parte exequente.

 No mais, AGUARDE-SE o trânsito em julgado da sentença que extinguiu 

os embargos em apenso.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64650 Nr: 108-37.2014.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jose de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante a concordância da parte executada, DEFIRO a sucessão processual 

da parte exequente.

 No mais, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente.

EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 145.

Os valores aqui levantados deverão ser declarados em inventário.

PROCEDA-SE com as alterações necessárias quanto à autuação.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62231 Nr: 1299-88.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Dina Constancia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 155, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66438 Nr: 1697-64.2014.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Machado do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 153, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 337 de 1782



INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65504 Nr: 903-43.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 105, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61722 Nr: 791-45.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca das Chagas Constancia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 118, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 1465-57.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Honda Flores 

- OAB:9.708-A/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61282 Nr: 425-06.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Fernandes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61645 Nr: 714-36.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60017 Nr: 1398-92.2011.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdRB, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ryodi Nogami - OAB:, 

Jaqueline de Ângelo Nascimento - OAB:13.427/MT, Patrícia 

Simionatto - OAB:MT-14.577, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 726-50.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63116 Nr: 516-62.2013.811.0105

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Montanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63728 Nr: 1135-89.2013.811.0105

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDA, JSA, LHSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Sattler Ghisi - 

OAB:OAB/MT 10902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64528 Nr: 1937-87.2013.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88627 Nr: 2048-95.2018.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFE, FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NEY MARTINS JUNIOR - 

OAB:2280

 Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o réu MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, como incurso no artigo 288-A 

e 121, §2º, incisos I, III, IV, §6º, na forma dos artigos 29 e 69 todos do 

Código Penal, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido 

a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.A custódia cautelar do acusado 

se impõe diante da situação fática concreta e efetivamente existente, 

mantendo inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva 

anteriormente. Utilizo, para tanto, a técnica da fundamentação per 

relationem ou aliunde. Logo, o réu deverá recorrer da pronúncia recolhido 

ao cárcere.CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIME-SE o réu e o seu 

advogado conforme previsão do artigo 420, incisos I e II, do Código de 

Processo Penal.Preclusa a presente decisão, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e PROCEDA na forma do artigo 422 do Código de Processo 

Penal. Se outro cenário, façam-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.CUMPRA-SE expedindo o necessário com a máxima 

urgência, mormente o presente feito tramitar com a urgência “réu 

preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 19 de dezembro de 2019.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 3100-63.2017.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de Ref. 111, em razão do que determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada de Ref. 109.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte exequente deverá esclarecer no 

prazo de 10 (dez) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo 

que o seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68507 Nr: 1207-08.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Flordilis Cruz Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68539 Nr: 1231-36.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Moreira Caxias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68554 Nr: 1241-80.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila dos Anjos Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68555 Nr: 1242-65.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68557 Nr: 1244-35.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra de Jesus Reis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72914 Nr: 1229-32.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FRANCISCO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77808 Nr: 1033-28.2017.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79886 Nr: 2229-33.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMA LÍDER LTDA ME, Luiz Inácio de 

Andrade, MARIA PAZ DE ANDRADE,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 1140-24.2007.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33092 Nr: 1790-71.2007.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Junio Ferreira dos Reis, Gilberto dos 

Santos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Welinton André Vazarim 

Vigil - OAB:MT/11542
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 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33553 Nr: 2012-39.2007.811.0105

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Almeida Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Cardoso, Vania de Lima Carrilho 

Cardoso, Antonio Aparecido Gonçalves, Dirce Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, Florindo Pilhalarme - OAB:29377/SP, Rafael Leonardo 

Jordão Pilhalarme - OAB:12.330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jovem Viella Filho - 

OAB:2397/RO

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33577 Nr: 2056-58.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amélio Chiaratto Neto - 

OAB:3714/RO, Cláudia Adriana de Angelo Nardo Simioli - 

OAB:3703/RO, Fabio Dias Correia - OAB:9289/MT, Gustavo Henrique 

Machado Mendes - OAB:4636/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33889 Nr: 2410-83.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 159-58.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 452-28.2008.811.0105

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amélio Chiaratto Neto - 

OAB:3714/RO

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35989 Nr: 2224-26.2008.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Silas Tavares Fagundes Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira Rodrigues - 

OAB:MT-11959/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39789 Nr: 1231-12.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Bernardino de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos.

AGUARDE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 115.

Em seguida, EXPEÇA-SE certidão de honorários advocatícios ao defensor 

nomeado.

Por fim, ARQUIVE-SE, com as comunicações e baixas necessárias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41476 Nr: 919-02.2011.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61861 Nr: 929-12.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62318 Nr: 1386-44.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gráfica e Papelaria Grafiart Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carvalima Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14.658-MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64465 Nr: 1874-62.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welligton das Neves Santana, Vítor Borges, 

Cleonildo Lemes, Dheneswandhe Gonzaga dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64863 Nr: 303-22.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuel Paixão de Santana, Wisno Chelmo 

Ribeiro de Lima, MARCELO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Moreira Pereira - 

OAB:9405/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 1297-50.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirlan Tomaz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66369 Nr: 1639-61.2014.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênede Constâncio do 

Nascimento - OAB:OAB/RO 3.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15.745/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66779 Nr: 94-19.2015.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66890 Nr: 161-81.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Neto de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67375 Nr: 430-23.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE REINOSO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA, BANCO PANAMERICANO, 

CONTORNO VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11.455-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A-MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68261 Nr: 1044-28.2015.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIOS REAVER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISE ZAGO REQUIA - 

OAB:25578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68549 Nr: 1237-43.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcilene Ferreira Amorim Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68795 Nr: 1380-32.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE OLIVEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69025 Nr: 1494-68.2015.811.0105

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beda Antônio Tarnoschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CABRAL DE MEDEIROS, CLAUDINEI 

MARAN, Outros, TEZINHA PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70463 Nr: 29-87.2016.811.0105

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - OAB:20.617 

B

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71154 Nr: 338-11.2016.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmuth Schieferdecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos;

Ante a concordância da parte embargante, DEFIRO a sucessão 

processual da parte embargada.

 No mais, CUMPRA-SE sentença retro.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71597 Nr: 563-31.2016.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gasparin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 574-60.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO BELTRÃO GRAVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73159 Nr: 1340-16.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoexport Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda., João de Deus e Silva, Huidson Magdalão, Darci Antônio 

Madalão, Geison Gean Rodrigues Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73404 Nr: 1499-56.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoexport Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda., Geison Gean Rodrigues Vasconcelos, Huidson Magdalão, 

Darci Antônio Madalão, João de Deus e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73893 Nr: 1795-78.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoexport Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda., Darci Antônio Madalão, Huidson Magdalão, João de Deus e 

Silva, Geison Gean Rodrigues Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73907 Nr: 1802-70.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACARANDA - COM. E EXP. DE MADEIRAS 

LTDA-EPP, Huidson Magdalão, MARCELO FERREIRA DE MELO, Darci 

Antônio Madalão, JEFERSON DOMINGOS RODRIGUES E SILVA, LUCIANA 

PANDOLFI MAGADALÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74302 Nr: 1998-40.2016.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74560 Nr: 2170-79.2016.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75730 Nr: 2873-10.2016.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho de Bona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Giachini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75831 Nr: 2948-49.2016.811.0105

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natovidade Arceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuir Birck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15.745/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76369 Nr: 175-94.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoexport Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda., Huidson Magdalão, Darci Antônio Madalão, João de Deus e 

Silva, Geison Gean Rodrigues Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77069 Nr: 577-78.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR SANCHES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA COMARCA 

DE COLNIZA MT , COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DA COMARCA DE 

COLNIZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11.455-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82241 Nr: 3529-30.2017.811.0105

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Luiz da Rosa, CAMILO POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83977 Nr: 5496-13.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Lucia e Silova Prado - 

OAB:5.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86154 Nr: 419-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346, CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - 

OAB:20346/A

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89637 Nr: 2599-75.2018.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLNIZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP, 

ANA SUELY MENDES, ESVANDIR ANTÔNIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90156 Nr: 2922-80.2018.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER JOSE DE ARAUJO, SANDRA NICOLETTI 

ARAUJO, SANDER REGIS SANTOS, FABIANO SOUZA SIQUEIRA, 

MADEIREIRA REALEZA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAZA MT REFLORESTAMENTO IND. COM. E 

EXP. DE MADEIRAS E DERIVADOS, LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WERNOMAGNO GLEIK DE PAULA 

- OAB:3999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90648 Nr: 3126-27.2018.811.0105

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91744 Nr: 3728-18.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CICERO GALDINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64645 Nr: 103-15.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP, Adones José Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Conhecimento em que se o benefício de prestação 

continuada da assistência social - LOAS.

Inicial e documentos às fls. 04/107.

Decisão indeferindo a tutela de urgência fls. 109/110.

Contestação às fls. 112/142.

A parte autora deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

impugnação à contestação (fls. 146).

Prova pericial às fls. 171/173.

 Intimada para se manifestar acerca da perícia, a parte autora não se 

manifestou (fls. 178).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

DECIDO.

Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

mormente ante a inércia da parte autora certificada às fls. 178, passo ao 

julgamento do mérito.

Com vistas a efetivar seu princípio basilar, o da dignidade da pessoa 

humana, a Carta Magna de 1988 consagrouno art. 203 que “a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar,independentemente de 

contribuição à Seguridade Social”.

 O dispositivo retro assegura, em seu inciso V, a garantia de um salário 

mínimode benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção oude tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei.

A regulamentação das regras está presente na LOAS (Lei Orgânica da 

Assistência Social) — Lei n. 8.742/93.As condições para a concessão do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de um salário mínimo 

mensal à pessoacom deficiência e ao idoso carentes estão contidas nos 

arts. 20 e 21 da referida lei.

 Em suma, os requisitos objetivos necessários para obtenção do benefício, 

no tocante à pessoa com deficiência,são:

 a) Existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas;

 b) A condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 

vulnerabilidade;

 c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 

regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a 

pensão especial de natureza indenizatória. (Grifo e negrito nossos)

Dessume-se, ao compulsar os autos, que os laudos médicos acostados, 

bem como a perícia realizada, são assentes no sentido de comprovar que 

o autor possui impedimentos de longo prazo consoante o item ‘a’.

Também não se verifica, da análise dos documentos constantes, que o 

autor possua qualquer outro benefício no âmbito da seguridade social que 

obste a percepção do que se busca na presente demanda, conforme o 

item ‘c’.

De outrabanda, no quesito concernente à miserabilidade e vulnerabilidade 

do grupo familiar, não foi possível vislumbrar o direito perseguido, de sorte 

que os elementos coligidos nos autos não possibilitam tal cognição quanto 

ao item ‘b’.

 Explico.

Quanto à aferição de miserabilidade e vulnerabilidade do grupo familiar, a 

legislação vigente esclarece, no art. 20, § 3º da Lei 8.742/93, que: 

“considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo”.

A despeito da clareza solar do dispositivo, o STF declarou sua 

inconstitucionalidade parcial, assentando que outros elementos podem ser 

considerados como probatórios à condição supramencionada, que não 

necessariamente a renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo.

Data venia, mostra-se imperioso registrar que a parte autora não se 

desincumbiu de trazer aos autos provas que pudessem atestar ou, pelo 

menos, dar uma noção mínima de eventual situação de miserabilidade e 

vulnerabilidade do grupo familiar.

Pelo contrário, relatório de estudo social acostado aos autos às fls. 

166/169 concluiu pela capacidade financeira dos genitores em custear 

tratamento particular, o que denota não estar presente a condição 

indispensável.

 Nada obstante, a situação esposada alhures carece de qualquer 

comprovação, posto não haver nos autos nada, além das alegações na 

peça vestibular, que possibilite tal cognição e quepossibilite a 

informaçãosobre o valor mensal auferido pelos genitores.

Pesa ainda em desfavor, a ausência de elementos que denotem que 

aremuneração familiar é insuficiente para o custeio dos medicamentos, 

pois em relação a estes não hárecibos ou notas de compra, demonstrando 
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que os gastos seriam expressivos se comparados à renda. Nesse 

cenário, a improcedência se faz imperiosa.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido da parte 

autora e por consequência EXTINGO o processo com resolução do mérito, 

com espeque no art. 487, I, do CPC, o que faço para:

CONDENO a parte autoraao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, o 

qual suspendo em a observância ao art. 98, §3º do CPC.

Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários ao 

perito, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

 P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 755-66.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Conversão de Auxílio Acidente Previdenciário em 

Aposentadoria po Invalidez.

Em síntese, alega o autor ter sido vítima de acidente do trabalho, fato que o 

incapacitou para o labor.

Inicial e documentos (fls. 05/17).

Decisão concedendo as benesses da assistência judiciária gratuita e 

indeferindo a tutela antecipada. (fls. 20/21).

 Contestação do INSS (fls. 23/46).

Perícia médica (fls. 60/69).

 As partes foram intimadas a especificar provas, tendo a autora apenas 

pugnado pelo prosseguimento do feito (fls. 77).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

DECIDO.

Tendo em vista a dispensa pelas partes de produção de novas provas, 

julgo antecipadamente o mérito nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC.

A pretensão resistida trazida a juízo versa sobre pedidos de concessão 

de aposentadoria por invalidez, apresentados pela parte autora contra o 

INSS e regulados pela Lei 8.213/91.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, o art. 42 

orienta ser indispensável que o segurado seja considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Para tanto, deve-se comprovar a condição de segurado com período de 

carência 12 meses de contribuição, nos ditames do art. 25, inciso I, da Lei 

em comento.

Impende consignar, todavia, que o art. 26, inciso II, garante isenção quanto 

ao período de carência, quando o segurado for acometido por algumas 

doenças específicas, bem como ter sido vítima de “acidente de qualquer 

natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho”.

Perfilhando detidamente os autos, denota-se que o requerente se amolda 

ao exposto, uma vez que foi vítima de acidente de trabalho, tendo 

resultado em patologia incapacitante para o labor, de forma temporária 

parcial incompleta, conforme perícia médica (fls. 60/69). Portanto, não há 

falar em período de carência.

Data Vênia, posto que o laudo pericial supramencionado aponta a 

possibilidade de reabilitação do autor, a aposentadoria por invalidez não 

se registra procedência.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, haja 

vista não haver nos autos prova da incapacidade insuscetível de 

reabilitação, e por consequência EXTINGO o processo com resolução do 

mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

A parte requerida, é isenta de custas na forma da lei.

 CONDENO a parte requerente partes ao pagamento de 50% das 

despesas processuais.

Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, 

fixando a verba em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as devidas 

baixas.

Descabe reexame, na forma do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65580 Nr: 1950-86.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nerso Madalão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará como requerido às fls. 137.

AGUARDE-SE o depósito do valor atrelado às fls. 135.

Em seguida ao depósito, INTIME-SE o exequente para impulsionar o feito.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62874 Nr: 266-29.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Aguiar de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará como requerido às fls. 143.

AGUARDE-SE o depósito do valor atrelado às fls. 141.

Em seguida ao depósito, INTIME-SE o exequente para impulsionar o feito.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62793 Nr: 180-58.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.819-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO em favor do exequente a pesquisa e indisponibilidade de bens, por 

ventura, encontrados em nome do executado pelo sistema CNIB.

Após, DÊ-SE vistas ao exequente, via remessa dos autos, para requerer o 

que entender de direito, em cinco dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39970 Nr: 1412-13.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. DOS SANTOS COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO em favor do exequente a pesquisa e indisponibilidade de bens, por 

ventura, encontrados em nome do executado pelo sistema CNIB.

À Serventia para que cumpra a decisão de fls. 54 (quarto parágrafo).

Após, DÊ-SE vistas ao exequente, via remessa dos autos, para requerer o 

que entender de direito, em cinco dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 1538-92.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. Fernandes & Cia Ltda ME B. A. dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ora, DEFIRO a penhora de veículos existentes em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD.

Com o resultado das diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente 

para que se manifeste em 05 dias.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36422 Nr: 69-16.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemir da Penha Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em que se busca aposentadoria por 

invalidez.

Em síntese, alega o autor possuir doença que o incapacita definitivamente 

para o labor.

Inicial e documentos às fls. 08/32.

Decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita às fls. 34.

 Contestação do INSS às fls. 40/53.

 Impugnação à Contestação (fls. 54/61)

Prova pericial às fls. 84/93.

 As partes foram intimadas para especificarem provas que desejassem 

produzir, deixando decorrer o prazo in albis, conforme certidão de fls. 

102.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

DECIDO.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de novas provas, julgo 

antecipadamente o mérito nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC.

A pretensão resistida trazida a juízo versa sobre pedido de concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, apresentado pela parte autora 

contra o INSS e regulados pela Lei 8.213/91.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, o art. 42 

orienta ser indispensável que o segurado seja considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Para tanto, deve-se comprovar a condição de segurado com período de 

carência 12 meses de contribuição, nos ditames do art. 25, inciso I, da Lei 

em comento.

Impende consignar, todavia, que o art. 26, inciso II, garante isenção quanto 

ao período de carência, quando o segurado for acometido por algumas 

“doenças específicas”, bem como ter sido vítima de acidente de qualquer 

natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho.

Perfilhando detidamente os autos, denota-se que o requerente se amolda 

ao exposto, uma vez que é portador de uma doença mental incurável, o 

que o incapacita para o labor, de forma definitiva, conforme perícia médica 

(fls. 84/93).

Some-se a isso o fato de que a própria autarquia ré não contraditou o 

laudo pericial, como se atesta na certidão de fls. 97, o que reforça os 

argumentos trazidos pela parte autora quanto à justiça do benefício 

perseguido.

Antes o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

autora e por consequência EXTINGO o processo com resolução do mérito, 

com espeque no art. 487, I, do CPC, o que faço para:

DECLARAR o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez a WALDEMIR DA PENHA MIGUEL.

 CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento 

das parcelas devidas e vencidas, corrigidas monetariamente – Lei n. 

6.899/81 -, a partir do vencimento de cada, com base no IPCA-E (STF, 

ADIs 4357 e 4425), e juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

data da citação.

Descabem custas.

 CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% sobre o valor da causa, incidentes sobre as parcelas 

vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ.

 Descabe reexame, na forma do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39435 Nr: 875-17.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. G. Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como bem dispõe o artigo 866, caput, do CPC se o executado não tiver 

outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação 

ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a 

penhora de percentual de faturamento da empresa.

De acordo com a jurisprudência firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, compete ao magistrado avaliar o cabimento da penhora sobre o 

faturamento da empresa “à luz das circunstâncias fáticas apresentadas 

no curso da execução…”. (REsp nº 905.357 - 2ª Turma - Ministra ELIANA 

CALMON).

Pois bem, conforme acima informado a parte exequente não logrou êxito 

em encontrar bens em nome da parte executada, desta forma não vejo 

óbice quanto ao deferimento do pedido de fls. 62/65, referente a penhora 

sobre dos crédito da empresa executada junto às administradoras de 

cartão de crédito como forma de adimplir o débito.

 Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE 
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CRÉDITOS. OPERAÇÕES NA ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE 

CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a 

limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas realizadas por 

cartão de crédito a 10% sobre a totalidade das execuções fiscais. O 

acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os 

recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao 

faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a 

viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso 

Especial não provido. (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).

Ainda, o parágrafo 1º do artigo 866 do CPC preleciona que o juiz fixará 

percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo 

razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

 Desta forma, DEFIRO a PENHORA sobre 10% (dez por cento) dos 

recebíveis provenientes de vendas mensais via cartões de crédito da 

empresa executada, até total adimplemento da dívida.

INTIMEM-SE as administradoras de cartão crédito indicadas ás fls. 63 

verso.

INTIME-SE.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 1112-46.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiel Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 14 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 30083 Nr: 631-30.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquiedes Marçal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 14 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 29150 Nr: 262-65.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Messias Gonzaga Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO ROGÉRIO DUARTE 

BERMUDES NETO - OAB:5890

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 14 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 31803 Nr: 283-75.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adhemar João de Barros.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 14 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 31899 Nr: 376-38.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adhemar João de Barros.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almindo Pereira Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT, PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/O

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 14 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39923 Nr: 1365-39.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Rommeninggue dos Santos Paula, Marcos 

Moreira de Campos, Selso Junior Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15.745/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 14 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 61859 Nr: 927-42.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 14 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 28308 Nr: 371-21.2004.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a sessão de julgamento designada e determino que 

AGUARDE-SE em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 17 de janeiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96489 Nr: 1473-53.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 17 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99362 Nr: 2650-52.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos,

Considerando a Portaria n. 1633/2019 da Presidência/TJMT (CIA n. 

0078429-37.2019.8.11.0000), que designou em caráter excepcional este 

magistrado, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína, para 

responder cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Colniza até 

ulterior deliberação, bem como considerando a distância entre as referidas 

cidades (350km - sendo 310km sem asfalto, cuja infraestrutura apresenta 

frequentemente a ausência de pontes e alagamentos), a jurisdição deste 

magistrado sobre a Diretoria da Foro da Comarca de Juína e sobre a 

Terceira Vara da Comarca de Juína (com 5.275 processos, além da 

corregedoria do CDP - com 263 presos), ainda levando em conta a 

demanda da Vara Única da Comarca de Colniza, que envolve processos 

de grande repercussão com réus presos, processos de infância e ainda 

processos cíveis com liminares diversas (com o total de 8.272 

processos), visando priorizar o atendimento jurisdicional aos processos 

urgentes, CANCELO a audiência designada e determino que AGUARDE-SE 

em secretaria a designação de juiz titular.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA.

De Juína para Colniza/MT, 17 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000032-83.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | 

COLNIZA/MT DECISÃO Processo n. 1000032-83.2020.8.11.0105 Vistos, 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta com 

fundamento no Decreto-Lei 911/69, cujo objeto é a busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial, alienado com reserva de domínio por meio 

de contrato celebrado com a parte ré. A parte autora narra que a 

requerida está inadimplente. Os documentos acostados demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes, denominado contrato de 

compra e venda com reserva de domínio (doc. 03 – anexo), tendo sido 

apresentada certidão de notificação de protesto (doc. 05 – anexo), 

restando, portanto, comprovada a mora do devedor desde o dia 

10/04/2017, não podendo alegar desconhecimento da dívida. Assim, é 

possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os 

precedentes jurisprudenciais: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A 

CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA 
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DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 23/06/2014. Recurso especial 

interposto em 26/04/2016. Autos conclusos em 30/09/2016. 2. A mora do 

comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação 

da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser 

comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de 

Títulos e Documentos. 3. Recurso especial provido, para reestabelecer os 

efeitos da decisão interlocutória que deferira o pedido liminar de 

apreensão e depósito do bem. (REsp 1629000/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA 

E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. 

NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. 

RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 

1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, 

comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela notificação 

extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, através de carta 

registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, 

ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, 

b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do 

domicílio contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, 

se o devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço[1]. (grifo nosso) Nesse ponto, enfatizo que a tutela de urgência 

ora pleiteada se fundamenta no art. 300 do CPC, isso porque a busca e 

apreensão aqui possui a mesma natureza daquela prevista no art. 536, § 

1º, do CPC, objetivando o cumprimento da obrigação de fazer. Pelo que se 

depreende dos autos, está evidenciado o perigo de dano ou risco ao bem 

móvel, objeto da presente ação, ocasionando o descumprimento do pacto 

contratual de compra e venda com reserva de domínio, restando 

comprovado o “fumus boni juris” e o “periculum in mora” pela requerente. 

No tocante à tutela de urgência, os tribunais pretorianos, à exemplo do e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sinalizam essa posição. Confira-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR. 

DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Preenchidos os pressupostos do 

art.300 do CPC, mostra-se acertada a decisão do juízo a quo que deferiu, 

ante análise dos documentos acostados aos autos, a tutela provisória de 

urgência. Caso em que a parte agravada ingressou com ação de 

obrigação de entregar coisa certa, demonstrando a resilição contratual, 

com necessidade de devolução do maquinário emprestado durante a 

vigência do contrato. Possibilidade de deferimento da tutela em caráter 

antecipado, a fim de determinar a devolução dos bens emprestados, pela 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC. [2] “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. A purgação da mora do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro 

de 1969, alcança as parcelas não pagas e não o total do contrato. Mora 

devidamente purgada. Devolução do veículo apreendido ao agravado. 

Concessão dos benefícios da justiça gratuita a ele. Ausência de 

evidências contrárias à presunção de pobreza. Artigo 4º, § 2º da Lei 

1.060/50. Impugnação a ser feita em incidente em autos apartados. 

Benefício mantido. Agravo de instrumento não provido”[3]. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA BUSCA E 

APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA PARCELAS VENCIDAS. 

POSSIBILIDADE. A nova redação dada ao Decreto-Lei nº 911, de 1969, 

pela Lei nº 10.931, de 2004, não veda a purgação da mora. A faculdade 

de purgação restrita às parcelas vencidas prestigia a continuidade do 

contrato, princípio do Código de Defesa do Consumidor. Providência 

também útil ao credor fiduciário, que tem interesse no recebimento do valor 

financiado. Determinação de restituição do veículo. Correta a decisão. 

Recurso não provido”[4]. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para 

DETERMINAR a BUSCA e APREENSÃO do bem móvel descrito nos autos, 

qual seja, 01 (um) FORNO TURBO 10 EST. ELÉTRICO FTE–10 220V – 

MARCA GASTROMARQ, CÓDIGO 42873. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes. INTIMEM-SE. Caso necessário, requisite-se 

reforço policial para o cumprimento desta. De Juína para Colniza-MT, 16 de 

janeiro de 2020. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito [1]TJAC - Câmara Cível 

- Acórdão 4570 - Agravo de instrumento 2007.001637-2 - Relª Desª 

Miracele Lopes - J: 31.07.2010) 2. Recurso improvido. (TJ-AC; AG Inst 

0001639-69.2011.8.01.0000; Ac. 11.534; Relª Desª Eva Evangelista de 

Araújo Souza; DJAC 22/11/2011; Pág. 8. 2Agravo de Instrumento nº 

70077593382, 16ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Eduardo Kraemer. 

25/02/2019, DJe 01.03.2019. 3 Agravo de Instrumento nº 

0310638-39.2011.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Eros Piceli. j. 16.04.2012, DJe 20.04.2012. 4 Agravo de Instrumento nº 

0059256-54.2012.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Sá Moreira de Oliveira. j. 16.04.2012, DJe 20.04.2012. 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Amapola, S/Nº, Centro, 

Colniza-MT - Cep:78335-000, Fone: (66) 3571-1890.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-98.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson Matuchac (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000861-98.2019.8.11.0105 POLO ATIVO:UILSON ALVES 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ARNOLD, INAITA 

GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO POLO PASSIVO: Adilson Matuchac 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Colniza - 

Sala de Conciliação Data: 12/02/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA DOS 

CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-55.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA INTERNACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-55.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:MADEIREIRA 

INTERNACIONAL LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLAN 

LOPES DIAS FERNANDES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Colniza - Sala de Conciliação Data: 19/02/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA DOS CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR 

RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-40.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RODRIGUES DE PAULA ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000009-40.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:POLIANA 

RODRIGUES DE PAULA ALCANTARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Colniza - 

Sala de Conciliação Data: 19/02/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DOS 

CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-62.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SCHERRER RIGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA ALVES OAB - RO6882 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-62.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:DIEGO 

SCHERRER RIGATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONATAS DA 

SILVA ALVES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Colniza - Sala de 

Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DOS 

CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-02.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA DAPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLNIZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-02.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:ELIANE 

TEREZINHA DAPPER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARAMADSON 

BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE COLNIZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Colniza - 

Sala de Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DOS 

CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-98.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA MARINQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS OAB - MT0016496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COMANDO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000031-98.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:EDNA DA SILVA 

MARINQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRO GUTJAHR 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: AUTO POSTO COMANDO LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Colniza - 

Sala de Conciliação Data: 04/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA DOS 

CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-75.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA LOPES FERREIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000039-75.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:VALMIRA LOPES 

FERREIRA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Colniza - Sala de Conciliação Data: 04/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA DOS CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR 

RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29946 Nr: 508-32.2006.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aleandro Braz, Daniel Franklin Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Assessoria Plan. E Assistencia Técnica 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

as em epígrafe.

 A parte exequente informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 É o epítome do necessário.

DECIDO.

 Segundo o art. 775 do CPC, o exequente tem o direito de desistir de toda a 

execução ou de apenas alguma medida executiva.

 Ademais, verifico que a parte executada sequer fora citada, de modo que 

entendo possível a extinção da presente ação independentemente da sua 

anuência, conforme inteligência do art. 775, parágrafo único, inciso II, do 

CPC.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 775 e art. 485, inc. VIII, ambos do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTA a presente ação 

sem resolução do mérito.

 Isento do pagamento de custas e de honorários de sucumbência, nos 
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termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de 

estilo.

 PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33778 Nr: 2317-23.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Keishite Kihara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Nonato Gomes Diniz 

- OAB:7539-B/MT, DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35618 Nr: 1841-48.2008.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fagundes Guimarães Dumont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olsen Indústria e Comércio S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o teor do ATO nº. 1508/2019, da Presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que remove este Magistrado para 

jurisdicionar na Comarca de Nova Canaã do Norte, com entrada em 

exercício a partir do dia 07/01/2020, promovo o retorno do presente 

processo à Secretaria.

 Com a assunção do novo Magistrado, retorne concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37929 Nr: 1605-62.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaías Aureliano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA BENTO ALVES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano, como requerido às 

fls.38.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção dos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-55.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA INTERNACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Número do Processo: 

1000008-55.2020.8.11.0105 Vistos, Trata-se de ação inibitória c/c 

obrigação de fazer e declaratória de nulidade de débito, ajuizada por 

Madeireira Internacional Ltda – ME, em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, em razão de suposto erro na cobrança dos 

serviços de energia elétrica prestados. Em apertada síntese, a requerente 

alega que o valor da fatura de dezembro de 2019 é excessivo, pois não 

seria possível a empresa ter consumido a quantidade de energia apurada, 

pois durante o mês descrito, ela encontrava-se trabalhando com menos da 

metade de sua capacidade de produção. Defende, ainda, que o valor da 

fatura mencionada é incompatível com o consumo da empresa nos últimos 

meses, bem como que pode ter ocorrido uma divergência na leitura do 

relógio ou este esteja danificado, razão porque requer em sede de tutela 

de urgência que a requerida abstenha-se de efetuar o corte no 

fornecimento de energia elétrica e de incluir seu nome nos órgãos de 

restrição de crédito. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO. Em se 

tratando de pedido de concessão de tutela provisória, é inviável avançar 

considerações sobre o mérito da causa, razão pela qual a cognição ao 

Juízo estreita-se a ponderação entre os requisitos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e a ameaça ao direito apontado como violado ou em vias 

de o ser, pelo ato/fato que se busca acautelar com a pretensão da 

urgência. Compulsando os autos, evidencia-se que a pretensão da autora 

está fundamentada na possibilidade de irregularidade da cobrança 

efetivada, isso porque o valor faturado, em tese, não corresponderia a 

realidade da energia consumida. Nesse sentido, consta dos autos que 

durante o período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, as faturas 

da autora não apresentaram valores superiores a R$ 8.578,58 (oito mil 

quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Portanto, o 

consumo da requerente sempre foi inferior ao valor cobrado pela 

requerida na última fatura (dezembro de 2019), vez que as faturas 

relativas aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, 

maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2019 (respectivamente 

de R$ 9.072,45, R$ 8.578,85; 5.949,77; R$ 7.093,01; R$ 6.707,00; R$ 

7.265,91; R$ 6.391,86; R$ 6.713,35; R$ 8.383,06; R$ 8.341,47; R$ 

6.292,91), tiveram valores que se aproximam da metade do valor cobrado 

na fatura descrita. Dessa forma, em razão do descompasso entre o 

consumo médio da requerente e o valor cobrado pela requerida, restou 

demonstrado a probabilidade do direito, de forma que é cabível a 

suspensão do corte de energia elétrica e da exigibilidade do pagamento 

impugnado (fatura de dezembro de 2019). Julgado que sintetiza esse 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA – 

Decisão que indeferiu o pedido. Pretensão de reforma para impedir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e determinar a suspensão 

da cobrança das faturas impugnadas. CABIMENTO: Apesar da 

antecipação da tutela depender da discricionariedade do juízo 
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monocrático, o seu deferimento também depende dos requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC/2015. Presença dos requisitos necessários no caso 

dos autos. (...) RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP 21060858320178260000 SP 

2106085-83.2017.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 25/07/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/07/2017) Grifo nosso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar 

pleiteada e DETERMINO que a parte requerida SE ABSTENHA de efetuar o 

corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n. 

6/967337-7, bem como, SE ABSTENHA de incluir o nome da requerente 

nos órgãos de proteção de crédito (SERASA e SPC), no tocante à fatura 

discutida neste feito, até o deslinde final desta ação. Caso o corte já tenha 

sido efetuado, DETERMINO que o fornecimento seja retomado no prazo de 

24 horas. DETERMINO que a requerida proceda a verificação/vistoria dos 

equipamentos que medem o consumo de energia elétrica da referida 

unidade consumidora, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o 

art. 197, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 414/2010. O 

descumprimento da presente liminar implicará incidência de MULTA DIÁRIA 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da 

parte reclamante, ante a evidente hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC). 

Sem prejuízo, RECEBO a inicial, vez que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada, INTIMANDO-A 

para que compareça à audiência de conciliação, a qual será designada 

pelo Sr. Conciliador dos Juizados Especiais, constando do mandado as 

advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte reclamante, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Por fim, DETERMINO que sejam excluídos os documentos 

referentes aos ID’s de n. 27788286 e 27788287, por serem estranhos a 

este feito. EXPEÇA-SE o necessário. De Juína para Colniza, 09 de janeiro 

de 2020. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

Edital intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000038-79.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LIESSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILAINE DA ROSA VENDRAME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE COTRIGUAÇU JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo 

do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO: DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA. PROCESSO n. 

1000038-79.2018.8.11.0099 Valor da causa: R$ 12.300,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIESSE RIBEIRO Endereço: ENTRADA 

DAS CHÁCARAS PORANGUAÇU, 000, DEPÓSITO DE MADEIRAS 

AMÉRICA, INDUSTRIAL, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ROZILAINE DA ROSA VENDRAME Endereço: AV. ORLANDO JOSE 

DA SILVA, 141, CENTRO, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,09 ( Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 143,69 ( Cento e quarenta 

e três reais e sessenta e nove centavos ) para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. COMPLEMENTO : Fica vossa 

senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e/ou 

CPF/CNPJ, da parte autora, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT. Despacho/Decisão: 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei. , 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000677-63.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. Z. (REQUERENTE)

J. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Acordo extrajudicial de dissolução de união estável c/c partilha de bens 

c/c guarda, alimentos e regulação de visitas” ajuizada por José Paulo 

Bolson e Vanessa Fernandes Zacarias. Apontou-se que as partes 

entabularam acordo quanto a dissolução da união estável, bens, guarda, 

visitação e alimentos referentes os filhos. Por isso é que se requer a 

homologação do acordo. Em manifestação, o Ministério Público foi 

favorável a homologação do acordo. É, ao que parece, o necessário a ser 

destacado. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO Assim 

está disposto o art. 4º do ECA: Art. 4º É dever da família, da comunidade, 

da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
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alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. [...] Do apontado, observa-se o dever da família quanto à 

efetivação do direito à alimentação da criança e do adolescente. O dever 

arrolado é decorrente não apenas da própria literalidade da Constituição 

Federal (art. 227 da CF), mas também de todo o contorno de solidariedade 

que deve permear a vida em família, especialmente em favor dos mais 

necessitados (crianças, adolescentes, idosos, portadores de 

necessidades especiais, etc.). Neste contexto é que André Rodrigues 

Amin, em ampla obra sobre o ECA, assevera: Mas a garantia da saúde 

não envolve apenas cuidados médicos. A saúde pela alimentação é uma 

realidade. Promover uma nutrição adequada significa prevenir doenças 

decorrentes de desnutrição, carência de algum nutriente ou obesidade 

infantil, hoje, um dos grandes males da infância. É notório que os Estados 

Unidos da América lutam contra a obesidade de sua população – não 

apenas infanto-juvenil – que ostenta taxas de 20% de obesidade mórbida 

e 40% de obesos. No Brasil, já se nota a preocupação com o tema. As 

escolas públicas e particulares das cidades mais desenvolvidas adotam 

cardápio elaborado por nutricionistas e já incluíram no conteúdo curricular 

noções básicas de nutrição. (Curso de Direito da Criança e do 

Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Kátia Maciel (coord.). Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 32/33). Não é por outro 

motivo que não a relevância do direito em destaque que consta no ECA o 

art. 22, o qual está assim grafado: Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais. Em comentário sobre o aludido artigo, Murilo José 

Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo apontam que: Interessante 

observar que a obrigação alimentar não cessa com a eventual 

emancipação do adolescente (podendo mesmo, com fulcro na Lei Civil, se 

estender para além da adolescência), e o quantum devido deve atender às 

necessidades básicas de alimentação, educação, saúde, habitação, 

segurança etc., do filho, atendendo às possibilidades dos pais, para cuja 

aferição devem ser considerados, inclusive, sinais exteriores de riqueza 

por estes apresentados. (Estatuto da criança e do adolescente anotado e 

interpretado. MPPR. Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 

Criança e do Adolescente, 2013. 6. ed., p. 26). A prestação de 

ALIMENTOS será feita pelo genitor pagará aos menores, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, 

equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente. 

Acordou-se, ainda, que o genitor auxiliará com 50% das despesas 

extraordinárias, entre elas, médicas, hospitalares, ambulatoriais, 

odontológicas, material escolar e uniforme, mediante a apresentação de 

receita e/ou nota fiscal. II.2 DA GUARDA COMPARTILHADA E VISITAS 

Inexiste qualquer notícia de risco aos menores, o que inclusive retira o 

caso do raio de incidência de boa parte do ECA, ganhando prevalência o 

Código Civil, como, por exemplo, os arts. 1583 e ss. Pelo art. 1583 do 

Código Civil, verifica-se o seguinte: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. § 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2º A guarda unilateral 

será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 

objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e 

segurança; III – educação. § 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe 

que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Ante as 

peculiaridades do caso, verifica-se que os menores têm o amparo 

necessário dado pela genitora, garantindo uma vida saudável, já que 

recebe assistência moral, material e educacional. Assim, deve a genitora 

comprometer-se a desempenhar o encargo de forma satisfatória. A 

GUARDA será compartilhada, com a residência, fixada na casa da 

genitora. As VISITAS serão exercidas de forma livre pelo genitor, podendo 

estar em companhia dos filhos em finais de semana alternados, nas férias 

de meio e final de ano, feriados prolongados e outras datas festivas, 

desde que não atrapalhem a rotina das crianças e, que seja comunicado 

com antecedência. Logo, considerando que estão resguardados os 

interesses dos menores, não há razão para se opor quanto a este ponto 

do acordo. II.3 DO RECONEHCIMENTO E DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL A legislação brasileira não define ao certo o conceito sobre 

união estável; por esta razão, ficou a cargo da doutrina e jurisprudência a 

função de conceituá-la. Para Álvaro Villaça de Azevedo, a união estável 

é: A convivência não adulterina nem incestuosa, duradoura, pública e 

contínua, de um homem e de uma mulher, sem vínculo matrimonial, 

convivendo como se casados fossem, sob o mesmo teto ou não, 

constituindo, assim, sua família de fato. (Azevedo, Álvaro Villaça. União 

Estável, artigo publicado na revista advogado nº 58, AASP, São Paulo, 

Março/2000). Com este conceito em mente, fácil entender como a união 

estável é considerada entidade familiar pela Constituição Federal (art. 226, 

§ 3º) e pelo Código Civil (art. 1.723): Art. 226 da CF/88 – A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º - Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. Art. 1.723 do CC/02 – É reconhecida como entidade familiar a 

união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família. Diante disso, não seria correto discriminar a união 

estável em relação ao casamento civil, e negar a sua existência, bem 

como seus efeitos. No caso, verifica-se que as partes mantiveram união 

desde 01.01.2011, declarando-se por meio de Escritura Pública somente 

em 14.03.2016. A condição duradoura, pública e contínua da relação, 

vê-se facilmente demonstrada. Ademais, as partes tiveram filhos, 

conforme certidões de nascimento juntadas, fato este, que comprova o 

animus de constituir família. Noutro giro, a dissolução da união estável se 

dá por analogia, da mesma forma do procedimento da separação judicial 

litigiosa. Neste sentido, conforme preconiza o artigo 5º da Lei 6.515/77, 

transcreve-se: Art. 5º - A separação judicial pode ser pedida por um só 

dos cônjuges quando imputar ao outro conduta desonrosa ou qualquer ato 

que importe em grave violação dos deveres do casamento e tornem 

insuportável a vida em comum. Portanto, conforme acima fundamentado, o 

reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre José Paulo 

Bolson e Vanessa Fernandes Zacarias, pelo período compreendido entre 

14.03.2016 (declaração em Escritura Pública) até 19.11.2019 (data do 

protocolamento da Inicial, visto que não é informado quanto houve a 

separação de fato do casal), é medida que se impõe II.4 DOS BENS. 

Informa-se que foram adquiridos bens na constância da união casal, 

ficando a divisão da seguinte forma: · A requerente VANESSA ficará com 

os seguintes bens: o Um automóvel, marca Fiat, modelo Cronos Drive 

GSA, cor prata, ano de fabricação 2019, combustível Flex, placa QCI 

0813, RENAVNA 0118695218, que está em nome de Paulo, mas que a 

posse é da requerente, no valor de R$58.000,00; o Um imóvel urbano: Lote 

n° 16da Quadra n° 08, com área de 450,00 m², situado na Zona 

Residencial – ZH, no loteamento denominado de Cidade de Cotriguaçu, 

dentro dos seguintes limites Frente: 15,00mm, Rua A-1, Fundos: 15,00, lote 

n° 14, Lado Direito: 30,00m, lote 15, Lado Esquerdo: 30,00, lote n° 17, 

Matrícula 2.819, sem edificações, avaliado em R$50.000,00; o Um valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) em mobilha residencial a serem escolhidos 

pela senhora Vanessa em lojas da região; o Um valor de R$25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) a serem empregados na reforma de um Salão de 

Beleza de propriedade da senhora Vanessa. · O requerente JOSÉ PAULO 

ficará com os seguintes bens: o Um imóvel rural consistente em uma área 

de terras com 244,00 HA (duzentos e quarenta e quatro mil hectares) 

desmembrada de área remanescente denominada “Gleba 2-E”, localizada 

atualmente no município de Cotriguaçu/MT, matrícula 6.101, avaliado em 

R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais); Acordou-se, ainda, que todo 

custo referente à transferência dos bens acima arrolados são de inteira 

responsabilidade de José Paulo, ficando a cargo da senhora Vanessa 

receber tais bens livres e desembaraçados. II.5 DO ACORDO REALIZADO 

Em relação ao que consta no acordo, não se verificam condições 

absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), mas especialmente 

não se observa desprezo ao direito do filho menor. Por conta disso, o 

reconhecimento e dissolução da união estável e a homologação do acordo 

é consequência natural e correta. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, RECONHECENDO-SE e DISSOLVENDO-SE a união estável havida 

entre JOSÉ PAULO BOLSON e VANESSA FERNANDES ZACARIAS, pelo 

período compreendido entre 14.03.2016 (declaração em Escritura Pública) 

até 19.11.2019 (data do protocolamento da Inicial, visto que não é 

informado quanto houve a separação de fato do casal). Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. CONDENAM-SE as 

partes ao pagamento das custas em 50% (art. 90, §2, do CPC). Todavia, 
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suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC). Descabidos honorários advocatícios, considerando não ter havido 

angularização processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes; 2. CIENTIFICAR o Ministério 

Público; 3. Transitada em julgado, se nada for requerido: a. EXPEDIR Ofício 

ao Cartório respectivo para que proceda à devida averbação na Escritura 

Pública Declaratória de União Estável (encaminhar a referida Escritura 

juntamente com o ofício – fl. 12); b. EXPEDIR Formal de Partilha; 4. Após, 

ARQUIVAR. Publicar. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-66.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA (AUTOR(A))

JAIRO ANDRE BOTH SILVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... 1. Recebe-se a presente carta precatória, por verificar que está 

devidamente instruída. 2. DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 

04.02.2020, às 13h30min; 3. INTIMAR conforme indicado na Carta; 4. 

COMUNICAR o Deprecante; 5. CUMPRIR conforme o deprecado. 6. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens de estilo. 7. Cumprir, expedindo-se o necessário. SERVE 

o presente como MANDADO/OFÍCIO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-66.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA (AUTOR(A))

JAIRO ANDRE BOTH SILVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... 1. Recebe-se a presente carta precatória, por verificar que está 

devidamente instruída. 2. DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 

04.02.2020, às 13h30min; 3. INTIMAR conforme indicado na Carta; 4. 

COMUNICAR o Deprecante; 5. CUMPRIR conforme o deprecado. 6. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens de estilo. 7. Cumprir, expedindo-se o necessário. SERVE 

o presente como MANDADO/OFÍCIO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-36.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000640-36.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP RÉU: MARIA LUCIA 

RIBEIRO Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação de cobrança” 

ajuizada por CCLA do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra 

Maria Lucia Ribeiro. Com a Inicial, documentos. Pois bem. Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

No mais, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 23.01.2020, às 14h00min, na sala de audiências do 

CEJUSC. Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-requerente da 

presente decisão, bem como para comparecer à audiência; 2. CITAR a 

parte-requerida para que tenha conhecimento do processo, além de 

INTIMÁ-LA para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor; 3. FICA 

ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida deve 

oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a contar da 

audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC; 4. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, VISTAS à parte-autora para 

apresentar impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as 

provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito; 5. Após, 

conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000672-41.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CAPELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MERIB DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de rescisão de 

contrato cumulada com indenização por danos materiais” ajuizada por 

Alessandro Capelini contra Celso Merib de Castro. Depreende-se da Inicial 

que o requerente, em 02 de agosto de 2017, "vendeu" a posse de um 

imóvel urbano, medindo aproximadamente 375 m², localizado na Av. 

Alvorada, nº 261, no bairro Vila Nova, na cidade de Juruena – MT, para o 

requerido no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), cujo 

pagamento seria realizado da seguinte forma: a. Neste ato o comprador 

transfere ao vendedor um automóvel marca MMC/L200 Sport 4x4 HPE, cor 

prata, ano 2003/2004, diesel, placa KAE7776, sem restrições, com o 

certificado em nome da Ind. Com. E Exp. De Madeiras Lorenzetti, pelo valor 

justo e acertado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); b. Neste ato o 

comprador entrega diretamente ao vendedor em moeda corrente do país, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) avista, servindo o presente contrato 

como prova de pagamento; c. Neste ato o comprador assume o 

compromisso de passar diretamente ao vendedor em moeda corrente do 

país o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o dia 01 de janeiro de 

2018. d. O saldo, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o comprador 

assume o compromisso de pagar diretamente ao vendedor em 5 (cinco) 

parcelas iguais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com o primeiro 

vencimento para o dia 01 de fevereiro de 2018 e as demais a cada 30 

dias. Ocorre que, segundo o narrado, o requerido somente cumpriu o “item 

b” do contrato, deixando de adimplir os demais. Explica-se que 

recentemente a parte-autora teve conhecimento de que o requerido 

estaria vendendo a casa para outro. Por isso é que se requer, em sede de 

tutela antecipada, a reintegração do imóvel ao requerente ou, 

alternativamente, seja determinado a proibição de venda do imóvel. Com a 

Inicial, documentos. Estas eram as informações existentes, estando o 

processo concluso para análise quando à (im) possibilidade de concessão 

da tutela provisória de urgência antecipada. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO 

RECEBIMENTO Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade da 

Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é 

situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do 

processo. II.2 DO VALOR DA CAUSA Pois bem. Assim dispõe o art. 292, 

§3º, CPC: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 
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reconvenção e será: (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. 

Verifica-se que o valor da causa foi atribuído erroneamente, por 

consequência, à causa foi equivocadamente atribuída à quantia de 

R$51.000,00. Porém, há pedido de condenação em danos materiais no 

valor de R$1.000,00, motivo pelo qual se constata que a parte-autora não 

atribuiu o valor correto à causa. Ora, o inciso VI, do artigo 292 do CPC, 

prevê que na “ação” em que há cumulação de pedidos, o valor da causa 

será a quantia correspondente à soma dos valores de todos os pedidos. 

Tal situação faz com que ganhe relevo o art. 292, §3º, CPC, acima 

transcrito. Segundo dispõe o artigo 292, inciso V, do CPC, o valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na “ação 

indenizatória”, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. O 

que se tinha inicialmente era o valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil 

reais), que seria o valor do contrato objeto do processo. Assim, o valor 

atual atribuído (R$51.000,00) não corresponde ao valor indenizatório 

pretendido pela parte-autora, devendo, portanto, ser o valor da causa 

corrigido. Ante o exposto, nos termos do art. art. 292, §3º, CPC, 

CORRIGE-SE, de ofício, o valor da causa para R$52.000,00 (cinquenta e 

dois reais), levando em conta o valor pretendido em relação aos danos 

materiais somado ao valor do contrato. II.3 DO PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA Requer, em sede de tutela antecipada, a reintegração do 

imóvel ao requerente ou, alternativamente, seja determinado a proibição de 

vendo do imóvel. Quanto ao ponto, sabe-se que para a concessão da 

medida pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Ademais, como há pedido de reintegração 

de posse do imóvel, os requisitos do art. 561 CPC devem ser 

demonstrados. Ocorre que, ao analisar a Inicial, não foi encontrada 

qualquer argumentação/fundamentação que vinculasse os fatos narrados 

ao pedido. Sublinha-se que o CPC/2015 realizou algumas alterações 

importantes. Dentre elas, é possível destacar a exigência de justificação 

analítica das decisões judiciais (art. 489, §1º, do CPC) e cooperação 

processual entre as partes (art. 6º do CPC). Por oportuno, transcrevem-se 

os artigos acima citados: Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva. Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

(...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja 

ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à 

reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 

com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos 

indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes 

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a 

invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento 

se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de 

súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento. Portanto, o processo cooperativo não opera 

somente por um dos sujeitos processuais, devendo estes cooperarem 

entre si. Quer-se dizer com isso que um dos papeis da parte é orientar a 

formação da decisão jurídica, fundamentando o pleito, para que então haja 

análise pelo Juiz. No presente caso, observa-se que a parte-autora 

apenas se limita a fazer o pedido sem indicar o ato normativo, não 

observando seu ônus argumentativo. Em relação ao ponto, não há 

argumentação, apenas se faz o pedido ao final da Inicial. III CONCLUSÃO 

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. Por fim, observando o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

23.01.2020, às 15h30min, na sala de audiências do CEJUSC. V 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. CORRIGIR o valor 

da causa para R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); 2. INTIMAR a 

parte-autora da presente decisão, bem como para que compareça à 

audiência designada; 3. CITAR a parte-requerida, isto para que fique 

formalmente ciente do processo, para que compareça à audiência 

ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a audiência 

(comparecendo ou não), não havendo conciliação, terá o prazo de 15 dias 

para apresentar resposta (inclusive contestação), sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor; 4. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo 

legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito; 5. Após, conclusos. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000429-97.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ZAMBONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMARIO SECCO OAB - RO0000724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que complemente o 

valor referente a diligência de Oficial de Justiça, cujo valor determinado na 

tabela de zoneamento é de R$ 432,00, de acordo com o endereço 

apontado na inicial, comprovando nos autos, sob pena de devolução da 

carta precatória. COTRIGUAÇU, 8 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000573-71.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VALENTIM DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Tendo em vista, encaminha-se para apreciação do Juiz. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Denise Schütz Freitas, Conciliadora, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Denise 

Schütz Freitas Conciliadora

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-86.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRUZ FERREIRA OAB - MT0019784A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

PAULO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, constatou-se a presença da parte 

Requerente acompanhado de sua advogada. Parte: Requer a designação 

de nova audiência de conciliação, caso a parte requerida não tenha sido 

intimada. Seja declarada a revelia em caso de citação. DELIBERAÇÃO 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Denise Schütz Freitas, 

Conciliadora, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Denise Schütz Freitas Conciliadora
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-78.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos.. Não obstante o veiculado, não se encontrou documento do INSS 

indeferindo o pleito da parte-autora. Encontrou-se documento com o 

requerimento (ID 24201859), bem como a concessão a duas filhas (ID 

24201476), mas não a negativa do INSS quanto ao pleito da requerente. 

Como não houve explicação quanto a isso, cabe à parte-autora 

pormenorizar o ponto. Assim, cumprir o acima indicado, no prazo de 15 

dias. Após, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR KLUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EPIGNOSIS VISTORIA LTDA (TESTEMUNHA)

 

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 20.05.2019 às 10h30min, na sala 

de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca. V DELIBERAÇÕES 

FINAIS Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes para a 

referida audiência; 2. INTIMAR pessoalmente a parte-autora, para fins de 

depoimento pessoal (pleito da parte-requerente); 3. INTIMAR pessoalmente 

os representantes das requeridas, para fins de depoimento pessoal (pleito 

da parte-requerente); 4. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida 

por Precatória, desde já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento 

da diligência a cargo de quem requerer; 5. CONSIGNE-SE que, nos termos 

do artigo 455 do CPC, é encargo do advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da 

audiência. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-56.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA APARECIDA BATISTA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYDSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - GO20874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU (RÉU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição visando à execução de 

honorários advocatícios, ajuizada por CÂNDIDA APARECIDA BATISTA 

RAMOS contra o Município de Cotriguaçu. No valor da causa é indicada 

quantia abaixo de 60 salários mínimos. É, ao que parece, o que apresenta 

relevância para o momento, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Em 28.11.2018, a Seção de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou o Incidente de Resolução de 

Demanda Repetitiva nº 85560/2016, vinculado ao IRDR TEMA 01, cuja 

publicação do acórdão se deu em 10.12.2018 – DJE nº 10391/2018. A 

questão submetida a julgamento no IRDR TEMA 01 versa sobre a 

“Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2º e §4º, da Lei nº 

12.153/2009”. Sobre o assunto foi firmada a seguinte tese: “Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção de prova pericial”. No caso em tela, verifica-se que a Fazenda 

Pública figura no polo passivo da demanda, bem como a quantia indicada 

no valor da causa é menor que sessenta salários mínimos, conforme pode 

ser visto nos autos. Por isso, incidente a tese jurídica firmada. Cabe 

sublinhar, ainda, que o art. 985, I, do Código de Processo Civil expressa 

que “a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou 

coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na 

área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem 

nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”. III CONCLUSÃO 

Pelo exposto, com fundamento na tese jurídica firmada no julgamento do 

IRDR nº 85560/2016, vinculado ao IRDR TEMA 01 c/c o art. 985, I, do CPC, 

DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA desse Juízo para processar e julgar a 

presente demanda, DECLINANDO a competência em favor do JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU, 

DETERMINANDO a remessa dos autos àquele Juízo. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000214-24.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Antes da análise do recebimento da Inicial e suas consequências, deve-se 

frisar que o pleito não veio subsidiado com o indeferimento do INSS quanto 

ao respectivo pedido, ou seja, não consta indeferimento acerca do 

pretendido ou, pelo menos, a menção à impossibilidade de ser feita. 

Notou-se que houve indicação de que o indeferimento se deu por não 

comprovar a situação de dependente, mas não se encontrou onde está tal 

afirmação do INSS> Visando a não encerrar prematuramente o caminho 

judicial, abre-se a possibilidade de emenda à Inicial. Portanto, com 

fundamento nos arts. 319, III e 321, todos do CPC, a Emenda à Inicial é de 

rigor, isso para: Ø Apresentação de requerimento administrativo com a 

negativa em relação à parte-autora. Por isso, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, levando em conta o acima argumentado; 2. Após 

manifestação (ou decurso de prazo), conclusos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000624-82.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. C. (RÉU)

A. M. D. C. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000624-82.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): TIAGO SANTOS CRUZ RÉU: ALINE MARIA DA CONCEICAO, 

MURILO CONCEIÇÃO SANTOS CRUZ Vistos... Ao analisar a Inicial e os 

documentos que a acompanham, constataram-se irregularidades que 

devem ser sanadas. É que a parte-autora endereçou a petição inicial à 

“VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SINOP/MT”, contudo, a Petição 

Inicial foi protocolada no Juízo da Vara Única desta Comarca. Sobre isso, 

salienta-se que o correto endereçamento é um requisito essencial de toda 

petição inicial, tendo em vista que se trata de critério de competência, em 

razão do valor da causa, da matéria discutida ou da competência funcional 

dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. Assim, nos termos do artigo 

321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. 

ESPECIFICAR se pretende que a demanda seja processada e julgada na 

Vara de Família da Comarca de Sinop/MT ou no Juízo da Vara Única da 

Comarca de Cotriguaçu, devendo corrigir, se necessário, o 

endereçamento da petição inicial (art. 319, I, do CPC); Frisa-se a 

necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000701-91.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. (REQUERIDO)

H. J. R. R. (REQUERIDO)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constataram-se irregularidades que devem ser sanadas. É que apesar de 

indicada a existência um veículo (“girico”), não houve juntada de 

documentos que comprovem a posse e/ou a propriedade do referido bem 

(contrato de compra e venda, CRV, CRLV, etc.), tampouco houve 

indicação de impossibilidade de fazê-lo. Ressalta-se que tais documentos 

são de extrema importância para a propositura da demanda e devem ser 

juntados aos autos, conforme assevera o art. 320 do Código de Processo 

Civil. Em segundo lugar, a parte-autora atribuiu incorretamente o valor à 

causa, já que a soma dos bens indicados na Inicial superam essa quantia 

em R$1.000,00 (mil reais). Portanto, com fundamento nos arts. 99, §2º e 

321, ambos do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. 

JUNTAR documentos que possam comprovar a posse e/ou a propriedade 

do veículo (contrato de compra e venda, CRV, CRLV, etc.); 2. VALORAR 

todos os bens indicados na Inicial; 3. ATRIBUIR o valor correto à causa, 

com todas as consequências pertinentes (arts. 291, 292, III e VI, ambos do 

CPC); Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do 

CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000700-09.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MACIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, observando na escolha do 

zoneamento município de Cotriguaçu/MT e como bairro, Nova União. 

COTRIGUAÇU, 14 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000675-93.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. T. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000675-93.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): DAYANA SOUZA HOFFMANN RÉU: DAIDIANE DE TAL, 

Vistos... Analisando a Inicial, verifica-se que há pleito específico visando à 

concessão de “justiça gratuita”. Sobre isso, citam-se duas normas do 

CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...] O CPC, 

somando-se ao que restou da Lei 1.060/50, materializa previsão 

constitucional sobre o tema (art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos). A leitura que se faz das normas mencionadas leva à 

conclusão, após interpretação, de que a presunção a que se refere o §3º 

do art. 99 não afasta a possibilidade de indeferimento do pleito feito por 

“pessoa natural”. Comumente se fala que é uma presunção “relativa” ou 

“iuris tantum”. Pelo narrado, a requerente é vendedora e apesar da 

alegação de que o imóvel em litígio é o seu único bem, há indicação de 

outro endereço de residência, presumindo-se que a autora ao menos é 

possuidora de dois imóveis. Ademais, não há comprovação no sentido de 

ser a autora pessoa aposentada por invalidez e, por isso, paira sobre tal 

pessoa a indicação de que não é “economicamente hipossuficiente”, 

expressão esta última que revela valoração de juízo de comparação em 

duplo sentido: 1) não aparenta ser hipossuficiente em relação àquele que 

tem parcas condições financeiras; 2) não aparenta ser incapaz de 

recolher as custas específicas, vinculadas ao caso concreto. Assim, com 

a devida vênia ao quanto pleiteado, o caso é de IMPOSSIBILIDADE, pelo 

menos neste momento e a partir dos elementos documentais e 

argumentativos trazidos, DE CONCEDER A ESPECÍFICA TUTELA DE 

“GRATUIDADE”. Esclarece-se: não está concluindo de maneira definitiva, 

mas apontando que as informações advindas da narrativa levam à 

conclusão de que a parte-autora possuiria condições de arcar com as 

custas. Portanto, com fundamento nos arts. 99, §2º e 321, ambos do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. APRESENTAR 

documentos visando a “comprovar” o preenchimento dos pressupostos 

para a concessão da “gratuidade judiciária”. Não juntando, deve-se 

providenciar o recolhimento de custas e demais pertinentes à espécie. Por 

fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000507-91.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. (REQUERIDO)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada 

“Busca e apreensão” ajuizada pelo Banco Bradesco S/A contra Welliton 

da Silva. Narra a Inicial que a parte-autora concedeu ao requerido um 

financiamento no valor de R$806.00,00 (oito mil reais), representada pela 

Cédula de Crédito Bancário, para ser restituída por meio de 24 parcelas 

mensais, no valor de R$476,03 (quatrocentos e setenta e seis reais e três 

centavos), com o vencimento final em 03.08.2020, garantido por Alienação 

Fiduciária, celebrado em 02.08.2018. Explica-se que em garantia das 

obrigações assumidas, a parte-requerida transferiu em Alienação 

Fiduciária o veículo: PASSAGEIRO /AUTOMOVEL – GM/VECTRA SEDAN 

ELEGANCE (NACIONAL) – FAB/MOD 200 6/200 7 – COR PR ETA - PLACA 

NDG -9889 - RENAVAM 902798448 – CHASSI 9BGAB69W07B190928. 

Ocorre que, segundo o narrado, que a parte-requerida tornou-se 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 

24.09.2018, incorrendo em mora desde então. Determinada a emenda à 

Inicial para que fosse juntada aos autos a interpelação válida da 

parte-requerida, a parte-autora peticionou argumentando a validade da 

constituição em mora realizada através da Notificação Extrajudicial, 

requerendo, portanto, a concessão da “liminar” pretendida. Determinou-se 

a emenda da Inicial, isto para que a parte-autora indicasse o fiel 

depositário e juntasse aos autos a interpelação válida da parte-requerida. 

Devidamente intimada, a parte-autora indicou o fiel depositário e pleiteou 

pelo prosseguimento do processo, salientando que a parte-requerida foi 

devidamente notificada extrajudicialmente. É, ao que parece, o necessário 

a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, constata-se que o 

Contrato com Cláusula de Alienação Fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, conforme se verifica pelos documentos. 

Todavia, verifica-se que, mesmo aditando a Inicial, a mora da 

parte-requerida não foi devidamente comprovada. Pois bem. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em se 

tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor -, 

sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal. Neste 

sentido, extraem-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO 

RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de 

recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, Rel. o Min. Raul 

Araújo, DJe 21/3/2011). 2. Ao declarar a falta de recebimento da 

notificação do devedor, o acórdão recorrido o fez com base na 

apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável rever 

tais conclusões em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 491.676/PR, 

Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/9/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, 

a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o 

entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de 

constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser 

apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 512.316/RS, Relator o Ministro 

Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local 

que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação 

da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 

467.074/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014). No presente 

caso, a demonstração de prévia constituição de mora da parte-requerida 

não aconteceu nos autos, já que a notificação extrajudicial não foi 

recebida por ela, tendo em vista que, ao analisar os documentos, 

percebe-se pelo AR que a referida notificação foi devolvida ao remetente 

(NÃO PROCURADO). Consta, ainda, que a parte-autora juntou aos autos 

cópia do instrumento de protesto de título por edital datado de 06.08.2019. 

Contudo, é admitido que a comprovação da mora seja efetuada pelo 

protesto do título por edital, desde que, evidentemente, sejam esgotados 

todos os meios de localização do devedor. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO POR EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica 

deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no 

vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A 

jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto 

do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que foram 

esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor, o que não 

ocorreu, conforme consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI 

BENETI, DJe 10/10/2013). A nova redação do art. 2°, §2º, do Decreto Lei 

911/69 (alterado pela Lei 13.043/14), dispõe que a comprovação da mora 

pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo 

dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor. Daí que o 

instrumento de protesto juntado é inábil para comprovar a constituição em 

mora do devedor. Assim, reputam-se inválidos os documentos juntados, 

considerando que a comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa é a atual linha de 

raciocínio do e. TJMT, consoante arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO. A comprovação da 

mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. A decisão monocrática que 

negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a 

reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de 

Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 

131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de 

emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que 

extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 

art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

(Ap 157343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 364 de 1782



ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (Ap 146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 

"AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS 

ESSA TENTATIVA - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula 72 do STJ). (Ap 144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Portanto, não há falar em 

preenchimento do requisito objetivo para a procedibilidade da Busca e 

Apreensão. III DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, 

nos termos do art. 321 do CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. 

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas remanescentes, 

se houver. DESCABIDOS honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação da parte-requerida. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos. 

Publicar. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000615-23.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Visando a evitar que a parte-autora litigue sem sua vontade neste Juízo, 

considerando o declínio, INTIMAR a parte-autora para que informe se 

mantém interesse processual. Nada falando, intimar pessoalmente para o 

mesmo fim. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-45.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000620-45.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA REQUERIDO: TEREZINHA DE ALMEIDA DA SILVA Vistos... Após a 

análise da Inicial e os documentos que a acompanham, constatou-se que a 

petição inicial não atendeu aos requisitos elencados nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil. Explica-se. Não há comprovação da emissão 

de Guias, tampouco comprovantes de pagamento, sendo estes 

imprescindíveis para o processamento da demanda. Ademais, verifica-se 

que a parte-autora não indicou fiel depositário e, considerando que a sede 

da pessoa jurídica (requerente) é estabelecida em Douradina/PR, bem 

como as especificações do objeto de possível apreensão, faz-se 

necessária a emenda à inicial, a fim de indicar o depositário, 

independentemente do pedido de item “3”. Por fim, apenas a título de 

correção de erro material, aproveitando a decisão, verifica-se que a 

parte-autora endereçou a petição inicial à “VARA ÚNICA CIVEL DA 

COMARCA DE JURUENA - MT”, contudo, a Comarca é de Cotriguaçu, da 

qual o município de Juruena/MT faz parte. Desta forma, a petição inicial 

merece emenda. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. EMITIR a Guia de custas de 

distribuição e pagá-la, juntando-a com o respectivo comprovante; 2. 

INDICAR fiel depositário, consignando-se, desde já, que o silêncio 

importará no depósito em mãos de quem o Sr. Oficial de Justiça indicar 

como fiel depositário; 3. CORRIGIR o endereçamento da Inicial. Frisa-se a 

necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-38.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PIRES MOREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada “Execução de título 

extrajudicial, com pedido de tutela antecipada de arresto” ajuizada por 

Sigma Produto Alimentícios contra A. M. Pires Moreira Eireli – ME 

(Supermercado Naeli). Depreende-se da Inicial que a PJ exequente é 

credora da PJ executada na quantia de R$1.788,13 (mil setecentos e 

oitenta e oito reais e treze centavos). Explica-se que o valor da 

inadimplência resultou em saldo atualizado de R$1.950,24 (mil novecentos 

e cinquenta reais e vinte e quatro centavos). Alega que várias foram as 

tentativas de composição amigável, infrutíferas, não sobrando alternativa 

senão a presente demanda. Portanto, com arrimo nos artigos 300 e 301 do 

Código de Processo Civil, requer a PJ requerente a concessão de tutela de 

urgência de natureza cautelar efetivada mediante arresto, argumentando 

que a PJ executada, conforme consta em consulta no SERASA, assumiu 

diversas dívidas, “sendo claro que não vem cumprindo com nenhuma 

delas, aumentando o número de protestos e cheques sem fundos até 

mesmo de pequeno valor”. É, ao que parece, o necessário a ser 

destacado. II FUNDAMENTO Inicialmente, verificando-se aparentemente 

atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320 e 700, todos do CPC, não 

sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Prosseguindo, verifica-se que a PJ exequente requereu a concessão da 

tutela de urgência de natureza cautelar efetivada mediante arresto. Pois 

bem. Para a concessão da medida pleiteada, devem estar presentes os 

requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se como 

fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. 

Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das 

consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando 

por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do 

quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in 

mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência 

vindicada. Especificamente sobre a tutela cautelar, devem ser indicados 

os artigos 300 e 301, ambos do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 
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parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. 

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito. O conceito de “cautelar” não foi alterado com o novo CPC, 

diferenciando-se da “antecipada” por algumas questões, sendo talvez a 

mais relevante a relação com o pedido principal. Enquanto a tutela 

antecipada possui relação mais íntima com o que se pretende ao final, a 

cautelar traz em si a natureza de instrumentalidade procedimental de 

forma bem mais forte. Não obstante a redação do artigo 301 do CPC, ali se 

encontram apenas algumas medidas possíveis, tendo o legislador se 

mantido vinculado à previsão normativa anterior, muito embora pudesse 

(devesse, na verdade) ter estabelecido uma tessitura aberta, prevendo 

apenas a parte final do dispositivo. No caso em análise, constata-se que o 

requisito fumus boni iuris ficou suficientemente indicado pelas notas 

fiscias n° 453194-1, 453194-2, 453194-3, 456.411-1 e boletos juntados. 

Por outro lado, a PJ exequente alega que o periculum in mora se 

caracteriza pelo fato de constar no relatório de comportamento em 

negócios da PJ executada, em que há, segundo o alegado, vários 

cheques devolvidos, pendências bancárias, protestos, pendências 

comerciais, alegando ser nítido que a PJ executada não vem cumprindo 

com suas obrigações, o que frustraria a eficácia do presente processo, 

ante a possibilidade de insolvência iminente. Ocorre que a existência de 

pendências financeiras da PJ executada junto a terceiros não autoriza, 

por si só, o deferimento do arresto de bens do devedor. Isso porque não 

há prova robusta da existência de qualquer ato claro de lesar a credora, 

ora exequente. Ademais, o arresto trata-se de medida excepcional cujo 

deferimento exige não só o receio, mas a prova de que está ocorrendo 

dilapidação patrimonial. Não há plausibilidade jurídica no pedido, 

notadamente porque não há indício de dilapidação patrimonial tendente ao 

esvaziamento dos bens da PJ executada. Humberto Theodoro Júnior 

ensina que “o arresto, na sistemática processual, não é uma faculdade 

arbitrária do credor, é medida excepcional, condicionada a pressupostos 

legalmente determinados” (Curso de direito processual civil, vol. II, 40ª ed., 

Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 551). Nesse sentido, a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça é assente: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO 

DE SOJA – SUPOSTA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PRATICADA PELOS 

DEVEDORES E COOBRIGADOS – MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DESPROVIDA DE QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO – REQUISITOS DOS 

ARTS. 813 E 814 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE LIMINAR 

INDEFERIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Para concessão de medida cautelar de arresto não basta unicamente 

prova literal da dívida líquida e certa, sendo imprescindível a comprovação 

do fundado receio de fuga ou insolvência do devedor, de ocultação ou 

dilapidação de bens ou de outro artifício tendente a fraudar a execução e 

nos casos expressos em lei (CPC, art. 813 e 814). 2. Para a fixação dos 

honorários, ao despachar a inicial da execução extrajudicial, o juiz deve 

considerar a expressão econômica da demanda, a responsabilidade do 

advogado, a demora na solução da lide e a importância da causa. (AI 

98929/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016). 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESSUPOSTOS 

DA CAUTELAR NÃO VERIFICADOS – RISCO DE FRAUDE OU LESÃO AO 

CREDOR INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. I - O artigo 300 que a tutela de urgência - seja ela 

antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos 

usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris. II - A 

existência de pendências financeiras do devedor junto a terceiros não 

autoriza, por si só, o deferimento do arresto de bens do devedor. Isso 

porque, não há prova robusta da existência de qualquer ato eivado de 

fraude; que os devedores estejam alienando bens à terceiros, ou estejam 

com claro intuito de lesar o credor, ora agravante. (AI 29017/2016, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016). Assim, não 

obstante a presença do fumus boni iuris não se vislumbra os elementos 

necessários à concessão da medida pleiteada, já que ausente o periculum 

in mora. III DISPOSITIVO Ante o exposto, sempre frisando o caráter 

provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, 

INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE 

ARRESTO pela falta de requisitos ensejadores da medida, conforme acima 

explicitado. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Ante o exposto, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-autora da presente decisão; 2. CITAR a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, 

do CPC). Por força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação 

como mandado de penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, 

deve se manifestar a parte executada (10 dias), conforme art. 847 do 

CPC. Após isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou 

alienação por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso 

requerido pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão 

premonitória” (art. 828 do CPC). Não encontrado o executado, deverá o 

Oficial de Justiça arrestar “tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução” (art. 830 do CPC), procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do 

CPC. Neste caso, deve a parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do 

CPC). O executado poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação (arts. 914 e 915, do CPC). Salienta-se que os embargos não terão 

efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do CPC. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916 do CPC. No caso de integral pagamento no prazo de 

três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Cumpridas as determinações acima, conclusos para 

apreciação dos pedidos constantes nos itens “e” e “f”, se for o caso. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-38.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PIRES MOREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor 

referente a diligência de Oficial de Justiça, utilizando no endereçamento o 

município de Cotriguaçu e como bairro Juruena, comprovando nos autos. 

COTRIGUAÇU, 14 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78680 Nr: 227-74.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA LACERDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LIMITADA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em audiência, constatou-se a ausência da parte-requerida, isto por não ter 

sido citada e, consequentemente, intimada para o ato.

 Ainda em audiência, parte-autora indicou novo endereço da 

parte-requerida e pleiteou pela designação de nova data para realização 

da audiência.

Quanto ao ponto, considerando a distância entre a Cidade de residência 

da parte-requerida (Presidente Prudente/SP) e a sede desta Comarca, 

DEIXA-SE, por ora, de designar audiência de conciliação.

Todavia, a audiência de conciliação poderá ser designada em qualquer 

momento, desde que requerida por alguma das partes.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. CITAR a parte-requerida, por meio de Carta com Aviso de Recebimento 

(atentando-se ao endereço indicado em audiência), isto para que fique 

formalmente ciente do processo, bem como para que apresente resposta 

(inclusive contestação), no prazo de 15 (quinze) dias, atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;

2. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;

3. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 281-11.2016.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPHDS, LGSS, LOSS, MLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:OAB/MT 12.669, JACKELINE OLIVEIRA SILVA SOUSA - 

OAB:OAB/MT 8310-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

85716871100, Rg: 1237252-8, Filiação: Geraldina Maria de Jesus Silva, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 601,32 (Seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Fica devidamente INTIMADA à parte 

requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 601,32 ( Seiscentos e um reais e 

trinta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

Ref: 76. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais 

implicará na restrição do nome e CPF, da parte requerida dos autos, junto 

a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elaine Castanha 

Bonavigo, digitei.

Cotriguaçu, 16 de dezembro de 2019

Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35604 Nr: 456-78.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIENE MOTA DOS SANTOS, Cpf: 

51468964100, Rg: 823.609, Filiação: Julia Pereira Mota e Daniel Batista dos 

Santos, data de nascimento: 07/02/1965, brasileiro(a), natural de Porto 

Seguro-BA, convivente, funcionário público. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 601,32 (Seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Fica devidamente INTIMADA as partes 

autoras, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 601,32 (Seiscentos e um reais e 

trinta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

Fls. 37-38. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das custas. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elaine Castanha 

Bonavigo, digitei.

Cotriguaçu, 16 de dezembro de 2019

Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35548 Nr: 400-45.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JACINTO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUDONI 

FILHO - OAB:146.997 AOB/SP, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9.659-B, IZAIAS FERREIRA DE PAULA - OAB:71291/SP, 

MARIANA ARAVECHIA PALMETISTA - OAB:259.951 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para 

apresentar alegações finais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 367 de 1782



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12181 Nr: 23-89.2002.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA PISCINA CLUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, considerando 

que os autos permaneceram no arquivo provisório por mais de 05 (cinco) 

anos, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34471 Nr: 890-04.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUAL. INDUTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE CONSERVAS DOURADOS 

NOROESTE LTDA - EPP (INDUSTRIA DOURADOS NOROESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, considerando 

que os autos permaneceram no arquivo provisório por mais de 05 (cinco) 

anos, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31398 Nr: 976-43.2008.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDC, MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA - 

OAB:7717-B - MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que retire o formal de 

partilha na Secretaria da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28032 Nr: 932-92.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RUBENS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:Mat. 1553238

 Certifico e dou fé que os autos permaneceram no arquivo provisório por 

mais de 06 (seis) anos e nesse período não houve manifestação das 

partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61558 Nr: 1296-54.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, BENI AGUIAR, LORYZA RODRIGUES BARBOSA DE 

BARROS NATAL, EDITE MULLER AGUIAR, MARGARETE BRITES 

MIRANDA, VILMAR BITENCOURTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE BARROS 

IBARRA PAPA - OAB:26844/O

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a 

partir de petição da executada).Sem custas e despesas processuais, ante 

a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.SE HOUVE 

CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA PARTE-EXECUTADA, CONDENA-SE 

a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado.Não havendo 

constituição de advogado pela executada, SEM CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS.IV DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. Cumprir. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 17 de dezembro de 

2019.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26398 Nr: 1436-35.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO - COREN-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BERNARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ PIRES MARINI ( 

ASSJUR/COREN-MT) - OAB:OAB/MT 7.200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, considerando 

que os autos permaneceram no arquivo provisório por mais de 05 (cinco) 

anos, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31051 Nr: 654-23.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS, ADEMAR 

SOLEDADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, considerando 

que os autos permaneceram no arquivo provisório por mais de 05 (cinco) 

anos, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29211 Nr: 1611-92.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DARCI TREVIZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, por seu 

procurador legalmente constituído e habilitado moveu a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Com a Inicial, documentos.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (atentando-se aos 

dados bancários já informados – fl. 88).

RETIRA-SE, nesta oportunidade, a restrição veicular efetuada através do 

Sistema RENAJUD, conforme comprovante em anexo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 12 de dezembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67383 Nr: 1290-42.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA JORGE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:OAB-MT 23573-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681

 Vistos...

DEFERE-SE o prazo de 05 dias para a juntada de substabelecimento.

Ante o exposto, à SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Q. do Carmo, 

Assessor de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76195 Nr: 2959-62.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62107 Nr: 506-36.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 9.074-A

 Por mudar de residência e não avisar, DECRETA-SE a revelia do acusado 

Sérgio Gonçalves.

 Concorda-se com a necessidade de intimação via Edital, o que faz com 

que não seja possível a intimação a tempo da Sessão já designada (dia 

21/01).

Assim, CANCELA-SE a audiência anteriormente designada.

 Levando-se em conta a cumulação deste subscritor com Nova Monte 

Verde (pauta de audiências) e o Ofício 003/2020/MPMT/PJ Cotriguaçu 

(férias e licenças do Promotor de Justiça de Cotriguaçu), DESIGNA-SE a 

Sessão para o dia 28/05/2020, às 13h30min.

 Cumprir as intimações e demais providências tais como definidas na 

decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82909 Nr: 2884-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ-V"L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a “gratuidade da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das despesas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).Como não houve angularização 

processual, descabidos os honorários advocatícios.IV DELIBERAÇÕES 

FINAIS – À SECRETARIACiência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23042 Nr: 127-13.2004.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINÁRIO STÜHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60617 Nr: 354-22.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PRANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62675 Nr: 1032-03.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDITE NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415, ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA GARCIA - 

OAB:17578-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para os fins do art. 

422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67795 Nr: 128-75.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO LIMA TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o feito nas Alegações Finais, ABSOLVENDO CARLOS 

ALBERTO DE LIMA TABORDA, com fulcro no art. 386, VI, do Código de 

Processo Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem custas e 

despesas processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em 

julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar com 

as baixas, anotações e comunicações necessárias. Intimar a Defesa (via 

DJe, pois constituído). Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63379 Nr: 263-58.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENAILSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 O processo veio concluso para analisar a questão dos valores 

apreendidos (fls. 20 e 42).

 Não se encontrou, seja na Sentença ou no Acórdão, a destinação dos 

valores (art. 63 da Lei 11.343/06).

 Não se mostra possível, neste momento, considerar os valores 

apreendidos perdidos, pois isso significaria inovação meritória impossível 

neste momento.

 Por isso, decide-se pela devolução dos valores ao condenado.

 Assim, INTIMAR o acusado (da mesma forma feita quando da intimação da 

sentença), isso para resgate dos valores.

Não obstante, tendo em vista que pode o acusado não mais ser 

encontrado a partir de certo momento processual, estando em local 

desconhecido, ganha lugar o procedimento do art. 746 do CPC/15, tendo a 

complementação do art. 1237 do Código Civil, estes últimos em aplicação 

analógica, perfeitamente possível em sede processual penal (art. 3º do 

CPP).

Por esta razão, deve ser expedido Edital para intimação do acusado e/ou 

eventuais sucessores da existência de valores para restituição.

 Em caso de não comparecer o acusado ou algum sucessor, deve o valor 

ser destinado ao Município (art. 1237 do Código Civil).

Assim, à SECRETARIA para:

1. Intimar o investigado, especialmente para resgatar os valores 

apreendidos;;

2. Não havendo o encontro, INTIMAR por EDITAL, especialmente para 

resgatar os valores;

3. No mesmo Edital de intimação, deverá constar a existência de valores 

(se possível, com valor já atualizado), consignando expressamente que o 

acusado ou algum sucessor poderá ter restituído o valor, dirigindo-se ao 

Fórum em até 60 dias a contar da publicação;

4. Ao mesmo tempo, solicitar divulgação do Edital pela imprensa da cidade 

vinculada ao local do fato;

5. Findo o prazo de 60 dias da data do Edital e da divulgação pela 

imprensa, proceder à destinação do valor ao Município em que ocorrido o 

fato, pelos meios legais;

6. Dar ciência ao Ministério Público.

Serve como MANDADO.

 Cotriguaçu/MT, 09 de janeiro de 2020.
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Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66280 Nr: 824-48.2015.811.0099

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTÉ FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PARANHOS, IVAN DE TAL , DINAIR 

MAMEDES, UNIVERSO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...[...] ;Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).No 

mais, por ter havido indicação de prova pretendida (depoimento pessoal 

das partes e prova testemunhal), de rigor da designação de 

audiência.Portanto, DESIGNA-SE audiência para o dia 19.03.2020, às 

14h00min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta 

Comarca.IV DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA 

para:1.EXCLUIR DINAIR MAMEDES do polo passivo do processo;2.INTIMAR 

as partes da presente decisão, bem como para, querendo, arrolar 

testemunhas ou trazê-las para a audiência;3.INTIMAR PESSOALMENTE os 

requeridos UNIVERSO AVELINO BACH e HILTON PARANHOS ALVES para 

fins de depoimento pessoal (pleito da parte-autora);4.Caso haja indicação 

de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a 

expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de quem 

requerer;5.Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo 

do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do 

dia, data e local da audiência.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81105 Nr: 1835-10.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 DELIBERAÇÕES FINAISConsiderando não ter havido indicação de provas 

pretendidas, à SECRETARIA para:1.DETERMINAR à Equipe Interdisciplinar 

vinculada ao Juízo acompanhamento psicológico e social em relação à J. 

M. da S., isso por um PERÍODO DE TRÊS MESES, juntando relatórios 

mensais. OBS: O relatório deve ser entregue em até 30 (trinta) dias após o 

final de cada mês;2.INTIMAR a parte-autora (através do Defensor 

nomeado, que deve ser intimado pessoalmente) para ciência da decisão, 

bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que 

pretende produzir (art. 348 do CPC) ou se pretende o “julgamento 

antecipado” do mérito;3.INTIMAR a parte-requerida (através do Defensor 

nomeado, que deve ser intimado pessoalmente), para que, no prazo de 10 

(dez) dias, especifique as provas que pretende produzir (art. 348 do CPC) 

ou se pretende o “julgamento antecipado” do mérito, bem como para que 

se manifeste sobre o pleito de guarda provisória feito pela 

parte-autora;4.Após, com a juntada dos Relatórios, ao Ministério Público 

para manifestação, inclusive quanto à produção probatória e sobre o pleito 

de  gua rda  p rov i só r i a  f e i t o  pe la  pa r te -a u t o r a ; 5 . A p ó s , 

conclusos.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64880 Nr: 120-35.2015.811.0099

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, com embasamento nos relatórios técnicos juntados aos 

autos, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, considerando que as medidas de proteção 

atingiram sua finalidade, cessando a situação de risco vivenciada por N. 

de A. U.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, considerando o disposto no artigo 141, §2º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.IV DELIBERAÇÕES FINAISCiência ao 

Ministério Público.Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, ARQUIVAR os autos. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81377 Nr: 2019-63.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFF, SDFDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:OAB-MT 23573-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Os autores não foram encontrados para ser intimados.

 Em manifestação, o Ministério Público foi pela intimação pessoal do 

advogado dativo para este dizer se concorda com a extinção do 

processo.

Pois bem.

Considerando que até o momento não houve o encontro dos autores para 

sanar o vício na Inicial, bem como pela impossibilidade de intimá-los 

pessoalmente (art. 485, §1º, do CPC), embora não tenha previsão legal, 

DEFERE-SE o pedido do Ministério Público.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o advogado dativo nomeado para os autores, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe se concorda ou não com a extinção do 

processo;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76968 Nr: 3514-79.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, a fim de CONDENAR o 

requerido ao pagamento definitivo do valor correspondente a 1/3 do 

salário mínimo vigente, a título de alimentos, cujo pagamento deverá ser 

efetuado até o dia 10 (dez) de cada mês,.Assim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISNomeada como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado EMERSON MONTEIRO TAVARES (OAB/MT 19.703) o valor de 

05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta 

os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Nomeada como Curador, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado FLORENTINO 

APARECIDO MARTINS (OAB/MT 9.569-B) o valor de 01 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).Tendo em vista a relevância do tema, bem como a 

consequência sobre a esfera jurídica do requerido, INTIMÁ-LO POR 

EDITAL.No mais, INTIMAR a parte-autora pessoalmente.CIENTIFICAR ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como MANDADO 

e CARTA PRECATÓRIA, considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68475 Nr: 528-89.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MIGUEL CARAM - 

OAB:5368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/MT

 Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, I, do CPC.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa.CONDENA-SE a parte-autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios. Não obstante, verifica-se que foi deferida a 

gratuidade judiciária, de forma que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, 

§3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. Intimar. 

Cumprir.Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28186 Nr: 1088-80.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CANISIO MALMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO CANISIO MALMANN, Cpf: 

11826142991, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de PEDRO CANISIO MALMANN, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Predial 

territorial urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 367/2001, 633/2005, 634/2005, 672/2006 (MAIS 3 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/12/2007

 - Valor Total: R$ 1.570,57 - Valor Atualizado: R$ 1.570,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Inicialmente, analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a parte executada não foi citada, consoante 

certidão de fls. 11/12, isto porque o endereço do executado refere-se ao 

setor de chácaras desta comarca, não sendo coberto pelos serviços dos 

correios.Noutro giro, também se constata que o débito exequendo foi 

atualizado, conforme se observa às fls. 30/35.Desta forma, considerando 

que o executado ainda não foi citado, bem como, levando-se em conta que 

a citação por carta foi infrutífera, DETERMINA-SE:A citação do executado 

através de MANDADO DE CITAÇÃO PENHORA AVALIAÇÃO E REGISTRO 

de bens existentes em nome do devedor, para pagar a dívida, com juros, 

multa de mora e encargos indicados à fl. 31 ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 8º, 

inciso III da LEF).Salienta-se que o executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

conforme artigo 85, § 3º, inciso I do CPC.Infrutífera a citação por Oficial de 

Justiça, proceda-se à CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos mesmos 

termos acima descritos, observando o disposto no inciso IV do artigo 8º 

da LEF.Efetuada a citação, seja por qualquer meio supramencionado, 

decorrido o prazo sem o pagamento do débito exequendo, intime-se o 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, atentando-se ao 

disposto no artigo 183, § 1º do CPC.Com o aporte da manifestação do 

exequente, retornem os autos conclusos.Serve cópia do presente como 

MANDADO, considerando a eficiência e a celeridade processual 

pretendida.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Cotriguaçu/MT, 02 de 

Maio de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIANNY RODRIGUES 

COELHO, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28241 Nr: 1208-26.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FLÁVIO J. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO FLÁVIO J. DA SILVA, Cpf: 

96450029153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/10/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de FRANCISCO FLÁVIO J. DA SILVA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Predicial 

Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 461/2001, 847/2002, 458/2003, 548/2004 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2001

 - Valor Total: R$679,63 - Valor Atualizado: R$679,63 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 

(Lei de Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte executada, para pagar a 

dívida, com os juros, multa de mora e encargos indicados na última petição 

da parte-exequente (atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir 

a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.Salienta-se que a parte 

executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC.Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente para requerer o que 

entender de direito.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA SILVA 

RODRIGUES, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28280 Nr: 1027-25.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA C. S. JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA C. S. JORGE, Cpf: 

58331310144, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de MARIA APARECIDA C. S. JORGE, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Predial e 

Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 468/2001, 854/2002, 466/2003, 553/2004 (MAIS 3 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2006

 - Valor Total: R$ 1.511,66 - Valor Atualizado: R$ 1.511,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 

(Lei de Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte executada, para pagar a 

dívida, com os juros, multa de mora e encargos indicados na última petição 

da parte-exequente (atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir 

a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.Salienta-se que a parte 

executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC.Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente para requerer o que 

entender de direito.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIANNY RODRIGUES 

COELHO, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28790 Nr: 1477-65.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DANTAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DANTAS ALVES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 18/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de PEDRO DANTAS ALVES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTOS PREDIAL 

TERRITORIAL URBANO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 464/2003, 450/2005, 461/2006, 674/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/08/2003

 - Valor Total: R$1.214,21 - Valor Atualizado: R$1.214,21 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 

(Lei de Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte executada, para pagar a 

dívida, com os juros, multa de mora e encargos indicados na última petição 

da parte-exequente (atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir 

a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.Salienta-se que a parte 

executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC.Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente para requerer o que 

entender de direito.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDO ANTONIO 

WAGNER, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28810 Nr: 1523-54.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARTINS ABREU, Cpf: 

14099489272, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de ANTONIO MARTINS ABREU, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto predial 

territorial urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 751/2002, 379/2003, 468/2004, 366/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/12/2006

 - Valor Total: R$312,48 - Valor Atualizado: R$312,48 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 

(Lei de Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte executada, para pagar a 

dívida, com os juros, multa de mora e encargos indicados na última petição 

da parte-exequente (atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir 

a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.Salienta-se que a parte 

executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC.Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente para requerer o que 

entender de direito.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA SILVA 

RODRIGUES, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29098 Nr: 1582-42.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSÉ RIEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO JOSÉ RIEDEL, Cpf: 41477758968, 

Rg: 3.289.005-9, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de PEDRO JOSÉ RIEDEL, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Predial Territorial 

Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

413/2002, 68/2003, 160/2004, 69/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2006

 - Valor Total: R$ 1.216,73 - Valor Atualizado: R$ 1.216,73 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 

(Lei de Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte executada, para pagar a 
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dívida, com os juros, multa de mora e encargos indicados na última petição 

da parte-exequente (atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir 

a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.Salienta-se que a parte 

executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC.Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente para requerer o que 

entender de direito.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIANNY RODRIGUES 

COELHO, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29201 Nr: 1717-54.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DE SOUZA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRCEU DE SOUZA BENICIO, Cpf: 

96334576100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de DIRCEU DE SOUZA BENICIO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1020/2002, 214/2002, 633/2003, 700/2004 (MAIS 3 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/07/2002

 - Valor Total: R$2.403,39 - Valor Atualizado: R$2.403,39 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...Nos termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 

(Lei de Execução Fiscal), CITAR a parte-executada por meio de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte executada, para pagar a 

dívida, com os juros, multa de mora e encargos indicados na última petição 

da parte-exequente (atualização do débito/aditamento à inicial) ou garantir 

a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.Salienta-se que a parte 

executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC.Infrutífera a citação por Oficial de Justiça, CITAR POR EDITAL a 

parte-executada, nos mesmos termos acima descritos, observando o 

disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF.Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, INTIMAR a parte-exequente para requerer o que 

entender de direito.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDO ANTONIO 

WAGNER, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29314 Nr: 1774-72.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO GUILHERME WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGERIO GUILHERME WEBER, Cpf: 

59873159991, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de ROGERIO GUILHERME WEBER, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 604/2002, 610/2002, 611/2002, 

612/2002 (MAIS 20 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/12/2006

 - Valor Total: R$10.136,01 - Valor Atualizado: R$10.136,01 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.De início, retifique-se a capa dos autos, de 

modo a atualizar o valor do débito exequendo, efetivando as demais 

alterações no Cartório Distribuidor.A dívida ativa regularmente inscrita 

goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da Lei 6.830/80).Cite(m)

-se o(a)(s) devedor(a)(s), por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e II, da Lei 6.830/80.Restando 

infrutífera, cite(m)-se o(a)(s) devedor(a)(s), por meio de OFICIAL DE 

JUSTIÇA, expedindo mandado de citação, penhora, avaliação e registro de 

bens existentes em nome do(a)(s) devedor(a)(s) para, de igual forma, 

pagar(em) a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora. O(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão), querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Em sendo positiva por qualquer um dos meios acima, não pago o 

débito nem garantida a execução, o que deverá ser certificado, o Oficial 

de Justiça fará a penhora de bens do(a)(s) devedor(a)(s), procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 
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penhora.Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” 

sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 

6.830/80.O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local 

de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°).Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do(a)(s) devedor(a)

(s), nos termos do art. 8°, IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) 

dias.Decorrido o prazo, certifique à Secretaria quanto ao pagamento da 

dívida ou garantia da execução e venham-me os autos conclusos para 

análise.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO e MANDADO.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA SILVA 

RODRIGUES, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33723 Nr: 1662-98.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE ALMEIDA - CONSERTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O, JOSÉ ANTÔNIO PILEGI RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. C. DE ALMEIDA - CONSERTOS - ME, 

CNPJ: 00085914000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de J. C. DE ALMEIDA - CONSERTOS - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXA DE 

COLETA DE LIXO COMERCIAL., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 871/2005, 1077/2006, 1319/2006, 237/2007 (MAIS 3 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

 - Valor Total: R$1.701,41 - Valor Atualizado: R$1.701,41 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.De início, retifique-se a capa dos autos, de 

modo a atualizar o valor do débito exequendo, efetivando as demais 

alterações no Cartório Distribuidor.A dívida ativa regularmente inscrita 

goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da Lei 6.830/80).Cite(m)

-se o(a)(s) devedor(a)(s), por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e II, da Lei 6.830/80.Restando 

infrutífera, cite(m)-se o(a)(s) devedor(a)(s), por meio de OFICIAL DE 

JUSTIÇA, expedindo mandado de citação, penhora, avaliação e registro de 

bens existentes em nome do(a)(s) devedor(a)(s) para, de igual forma, 

pagar(em) a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora. O(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão), querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Em sendo positiva por qualquer um dos meios acima, não pago o 

débito nem garantida a execução, o que deverá ser certificado, o Oficial 

de Justiça fará a penhora de bens do(a)(s) devedor(a)(s), procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora.Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” 

sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 

6.830/80.O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local 

de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°).Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do(a)(s) devedor(a)

(s), nos termos do art. 8°, IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) 

dias.Decorrido o prazo, certifique à Secretaria quanto ao pagamento da 

dívida ou garantia da execução e venham-me os autos conclusos para 

análise.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO e MANDADO.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDO ANTONIO 

WAGNER, digitei.

Cotriguaçu, 13 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71498 Nr: 2407-34.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALVES MARINHO, casado(a), 

Telefone 66984674175. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora 

compita à parte-autora ao pagamento das custas processuais, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).Descabidos honorários advocatícios, ante a postulação pelo 

Ministério Público.IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Publicar. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Roberto 

Bertucini, digitei.

Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73838 Nr: 1306-25.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EB, MBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB, MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384-O/MT, SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 9.074-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JOSE DOS SANTOS, Filiação: 

Elza dos Santos e José dos Santos, natural de Junqueiro-AL. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido Inicial, 

convertendo em DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA, para 

fim de CONCEDER a GUARDA DEFINITIVA pleiteada do D. J. dos S. B. os 

requerentes ELIAS BARROS e MARIA BEATRIZ BARROS.Por 

consequência EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com o fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das custas e 

processuais. Nomeado como Curador para o ajuizamento, fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

(OAB/MT 21.384) o valor de 02 URH, o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).IV DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério 

Público;3.Transitada em julgado, EXPEDIR o Termo de Guarda Definitiva do 

menor D. J. dos S. B. em favor dos requerentes ELIAS BARROS e MARIA 

BEATRIZ BARROS, INTIMANDO-OS para comparecer ao Edifício do Fórum 

para a assinatura do Termo;4.Após, ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Roberto 

Bertucini, digitei.

Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 85876 Nr: 273-29.2019.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON DA LUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 Vistos...

I INTRODUÇÃO

Trata-se de “Recurso em sentido estrito” (RESE) interposto pela Defesa de 

EDENÍLSON DA LUZ DOS SANTOS contra decisão que:

i. Pronunciou EDENÍLSON, com fundamento no art. 413 do CPP, 

indicando-se conduta prevista no art. 121, §2º, IV, do CP (vítima Evandro) 

e art. 121, §2º, IV, do CP (vítima Caio), a fim de que haja julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.

 RESE já recebido.

 O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o 

desprovimento do recurso.

 Sublinhada tal questão, passa-se ao juízo de retratação (art. 589 do CPP).

 II FUNDAMENTAÇÃO

 A Defesa vincula o pedido ao seguinte:

a. Desclassificação para homicídio culposo;

b. Reconhecimento da legítima defesa;

c. Afastamento da qualificadora.

 Quanto ao a, o que se pleiteia é a desclassificação para “homicídio 

culposo. Entretanto, na decisão se encontra grifado conjunto de provas 

que subsidiam a conduta com dolo do acusado, consoante se depreende 

das oitivas realizadas (Célio, por exemplo) e do Laudo juntado (local de 

atingimento dos projéteis).

 No tocante à legítima defesa, não há comprovação intensa de que o 

acusado tenha agido para repelir agressão de alguma das vítimas, 

conforme se nota nas oitivas realizadas e na dinâmica que foi desenhada 

a partir da produção probatória.

 Em relação ao afastamento da qualificadora (motivo fútil), esta não foi 

inserida pela pronúncia, descabendo falar em pertinência no pleito.

 III CONCLUSÃO

Portanto, em juízo de retratação, mantém-se a decisão anterior

Assim, à SECRETARIA para:

1. Ciência à Defesa;

2. Após, REMETER ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

julgamento.

 CUMPRIR, com URGÊNCIA, pois se trata de acusado preso.

 Cotriguaçu/MT, 16 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 638-30.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA APARECIDA MATOS SCHERBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando restabelecer a 

igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor.II.4 DO SANEAMENTO DO PROCESSOSuperados os pontos 

acima citados, continua-se.Analisando-se o contexto processual, 

salienta-se que não é caso de “julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do 

CPC), por haver necessidade/possibilidade de atividade probatória.Sendo 

assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá 

a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras serem 

apontadas):?A responsabilidade da requerida;?As próprias questões de 

mérito.Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).III 

DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIANo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem 

se pretendem produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o 

julgamento antecipado, no mesmo prazo;a.Salienta-se que o silêncio 

acarretará o julgamento antecipado da lide;b.CONSIGNE-SE que deve ser 

indicada objetivamente a finalidade e pertinência das provas, atentando-se 

ao disposto no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil2.Certificado o decurso de prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de setembro de 2019.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28563 Nr: 43-07.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLISVALNICE DOS SANTOS AMARAL 

BEZAGIO, LEANDRO POLETTO BEZAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:3551/MT, FELÍCIO HIROCAZU IKENO - OAB:3.470/MT, VANESSA 

TOKIE KAWABATA ISHIKI - OAB:3445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para se 

manisfestar referente a não localização das partes executadas, conforme 

certidão de folhas 54, bem como para se manifestar, requerendo o que de 

direito, bem como em relação ao bem oferecido à penhora pelos 

executados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33028 Nr: 1185-75.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BARBOSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para ciência do 

conteúdo da seguinte certidão: "Certifico e dou fé que em consulta ao 

SISCONDJ verifiquei que nos presentes autos foram expeditos 02 (dois) 

alvarás judiciais, sendo um referente ao valor de sucumbência e outro do 

benefício previdênciario, conforme se vê as fls. 144 e 147".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66511 Nr: 917-11.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XIII - HOSPITAL DO CANCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR GOMES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23648/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

sobre a não localização da parte requerida, conforme certidão do Oficial 

de Justiça de Ref: 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 781-82.2013.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA IGUAÇUENSE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para que junte 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel penhorado, conforme solicitado 

pelo leiloeiro judicial.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-36.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA RIBEIRO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANTE 

RODRIGO ARANHA DA SILVA PROCESSO n. 1000640-36.2019.8.11.0099 

Valor da causa: R$ 4.340,40 ESPÉCIE: [CARTÃO DE CRÉDITO]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - 

SICOOB CREDIP Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 775, Centro, 

PIMENTA BUENO - RO - CEP: 76970-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

LUCIA RIBEIRO Endereço: Rua Cinco, Lote 02, Lote 02, Loteamento de 

Cooperativa, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

CEJUSC (Conciliação) Data: 23/01/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 
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de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. COTRIGUAÇU, 7 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000732-14.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ELIETE OLIVEIRA PEREIRA Vistos... Analisando a Inicial 

e os documentos que a acompanham, constatou-se irregularidade que 

deve ser sanada. É que a Petição Inicial não atendeu ao disposto no artigo 

2º, do Decreto-Lei 911/69, isso porque o mencionado artigo, com as 

alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, determina que, para a busca e 

apreensão do veículo, o devedor deverá ser constituído em mora por meio 

de carta registrada com aviso de recebimento, em consonância, inclusive, 

com o Enunciado 72 da Súmula do STJ. É que a notificação expedida 

naqueles moldes – por carta com aviso de recebimento – não foi entregue 

à parte-requerida, conforme pode ser visto nos autos. Portanto, 

verifica-se que não ficou devidamente comprovada a constituição em 

mora da parte-requerida. Neste sentido, do STJ e do e. TJMT: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA 

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. 1. Não se conhece de agravo regimental interposto em 

duplicidade em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da 

preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido 

de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e 

apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 

564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO DO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A 

notificação entregue em local diverso do endereço contratual do devedor 

não é hábil para comprovar sua constituição em mora” (STJ – 3ª Turma – 

AgRg no Ag 1323805/MG – Rel. Des. VASCODELLA GIUSTINA – j. 

17/02/2011 - DJe 23/02/2011). É firme a jurisprudência do STJ no sentido 

de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e 

apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, 

nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado 

pelo devedor. (Ap 41680/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017). Ademais, é admitido que a comprovação da mora seja 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, evidentemente, 

sejam esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não 

ocorreu. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR EDITAL. 1.- De 

acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex 

re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma 

vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do 

devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte considera válido, para 

esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que 

comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a 

localização do devedor, o que não ocorreu, conforme consta do Acórdão 

recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 

368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). Desta 

forma, a petição inicial merece emenda. Assim, nos termos do artigo 321 

do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. JUNTAR aos 

autos a interpelação válida da parte-requerida. Frisa-se a necessidade de 

atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-21.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MADALENA HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000005-21.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: CLEONICE MADALENA 

HOFFMANN Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a 

acompanham, constatou-se irregularidade que deve ser sanada. É que 

apesar de emitida a guia de recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, não houve seu pagamento, conforme pode ser visto nas 

informações emitidas pelo PJe. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, 
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INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. JUNTAR o comprovante 

de pagamento da guia de recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária; Frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, 

p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar 

e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-74.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA STEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000728-74.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: CATIA STEIN 

Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação de execução de quantia 

certa contra devedor solvente” ajuizada pela CCLA do Centro Sul 

Rondoniense – SICOOB CREDIP contra Cátia Stein. Com a Inicial, 

documentos. Pois bem. Verifica-se que foram cumpridas as formalidades 

impostas pelos artigos 319, 320 e 798, todos do Código de Processo Civil, 

estando, ainda, a Cédula de Crédito Bancário, ora executada, de acordo 

com os requisitos previstos no artigo 29, da Lei nº. 10.931/04, quais 

sejam: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do 

emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu 

vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de 

crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o 

lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as 

datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa 

determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula 

à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do 

emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus 

respectivos mandatários. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, RECEBE-SE a inicial. Ressalta-se que a 

Cédula de Crédito Bancário não se sujeita à disciplina do artigo 784, inciso 

III, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, portando, a 

assinatura de duas testemunhas para sua constituição. Neste sentido, do 

TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 

TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 28 E 29 

DA LEI 10.9321/2004 -REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Cédula de Crédito Bancário não se submete à 

disciplina do art. 585, inciso II, do CPC, sendo desnecessária a assinatura 

de duas testemunhas instrumentárias à sua constituição. Basta que o título 

bancário satisfaça os requisitos específicos estabelecidos na Lei 

10.931/2004. Na hipótese, impõe-se a manutenção da sentença 

hostilizada, eis que a cártula acostada ao feito executivo, preencheu 

todos os requisitos da lei. (Ap 133044/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017). Quanto à necessidade ou não 

do reconhecimento de firma nas Cédulas de Crédito Bancário, cabe 

lembrar que este título é emitido para agilizar a concessão do crédito e a 

circulação de riquezas, portanto, sua formalização não é burocrática. Em 

outras palavras, basta que a cártula satisfaça os requisitos específicos 

estabelecidos na Lei nº. 10.931/04, para que seja considerada título 

executivo. Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. CITAR a parte-executada 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC). Por 

força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como 

mandado de penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se 

manifestar a parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após 

isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação 

por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso requerido 

pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 

828 do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça 

arrestar “tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 

do CPC), procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, 

deve a parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado 

poderá oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 

juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). 

Salienta-se que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919 do CPC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916 do CPC. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC). Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO 

E DEPÓSITO, considerando a celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-59.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MENDONCA (EXECUTADO)

ELIAS SALVINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000729-59.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: ELIAS 

SALVINO DA SILVA, MARIA APARECIDA MENDONCA Vistos... Trata-se 

de Petição intitulada “Ação de execução de quantia certa contra devedor 

solvente” ajuizada pela CCLA do Centro Sul Rondoniense – SICOOB 

CREDIP contra Elias Salvino da Silva e Maria Aparecida Mendonça. Com a 

Inicial, documentos. Pois bem. Verifica-se que foram cumpridas as 

formalidades impostas pelos artigos 319, 320 e 798, todos do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, a Cédula de Crédito Bancário, ora 

executada, de acordo com os requisitos previstos no artigo 29, da Lei nº. 

10.931/04, quais sejam: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - 

a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de 

abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a 

data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento 

parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para 

essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter 

cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura 

do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de 

seus respectivos mandatários. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, RECEBE-SE a inicial. Ressalta-se que a 

Cédula de Crédito Bancário não se sujeita à disciplina do artigo 784, inciso 

III, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, portando, a 

assinatura de duas testemunhas para sua constituição. Neste sentido, do 

TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 
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TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 28 E 29 

DA LEI 10.9321/2004 -REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Cédula de Crédito Bancário não se submete à 

disciplina do art. 585, inciso II, do CPC, sendo desnecessária a assinatura 

de duas testemunhas instrumentárias à sua constituição. Basta que o título 

bancário satisfaça os requisitos específicos estabelecidos na Lei 

10.931/2004. Na hipótese, impõe-se a manutenção da sentença 

hostilizada, eis que a cártula acostada ao feito executivo, preencheu 

todos os requisitos da lei. (Ap 133044/2016, DR. MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017). Quanto à necessidade ou não 

do reconhecimento de firma nas Cédulas de Crédito Bancário, cabe 

lembrar que este título é emitido para agilizar a concessão do crédito e a 

circulação de riquezas, portanto, sua formalização não é burocrática. Em 

outras palavras, basta que a cártula satisfaça os requisitos específicos 

estabelecidos na Lei nº. 10.931/04, para que seja considerada título 

executivo. Pelo exposto, à SECRETARIA para: 1. CITAR a parte-executada 

para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC). Por 

força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como 

mandado de penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se 

manifestar a parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após 

isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação 

por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso requerido 

pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 

828 do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça 

arrestar “tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 

do CPC), procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, 

deve a parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado 

poderá oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 

juntada aos autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). 

Salienta-se que os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919 do CPC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916 do CPC. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (art. 827, §1º, do CPC). Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO 

E DEPÓSITO, considerando a celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-44.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEROCI MATTOS 06343306919 (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE COGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000730-44.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: ANTONIO 

JOSE COGO, NEROCI MATTOS 06343306919 Vistos... Trata-se de Petição 

intitulada “Ação de execução de quantia certa contra devedor solvente” 

ajuizada pela CCLA do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra 

Antônio José Cogo e Neroci Mattos 06343306919 (Lanchonete e 

Restaurante Águia Dourada). Com a Inicial, documentos. Pois bem. 

Verifica-se que foram cumpridas as formalidades impostas pelos artigos 

319, 320 e 798, todos do Código de Processo Civil, estando, ainda, o 

Cheque, ora executado, de acordo com os requisitos previstos no artigo 

1º, da Lei nº. 7.357/85 (Lei do Cheque), quais sejam: I - a denominação 

‘’cheque’’ inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é 

redigido; II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada; III - o 

nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado); IV - 

a indicação do lugar de pagamento; V - a indicação da data e do lugar de 

emissão; VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário 

com poderes especiais. Assim, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, RECEBE-SE a inicial. Pelo exposto, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR a parte-executada para, no prazo de três 

(03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC). Por força do art. 

829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como mandado de 

penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se manifestar a 

parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após isso, diga a 

parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa 

particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso requerido pela 

parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 828 

do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça arrestar 

“tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 do CPC), 

procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a 

parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado poderá 

oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC). Salienta-se que 

os embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do 

CPC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916 do CPC. No caso de integral pagamento no prazo 

de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000719-15.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS OLIVEIRA GOMES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000719-15.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: EVA OLIVEIRA GOMES ESPÓLIO: ELIAS OLIVEIRA GOMES 

Vistos... Trata-se de Petição ajuizada por Eva Oliveira Gomes, requerendo 

o “registro tardio de óbito” de Elias Oliveira Gomes. Depreende-se da Inicial 

que Elias faleceu no dia 14.06.2019, em Novo Progresso/PA, todavia, não 

foi confeccionada certidão de óbito no Cartório de Registro dentro do 

prazo previsto em Lei. Informou-se que Eva é irmã de Elias e que o “de 

cujus” era solteiro e deixou dois filhos, ambos menores de idade. Por isso, 

a requerente ajuizou a presente demanda, visando à confecção da 

certidão de óbito do “de cujus”. Com a Inicial, juntaram-se documentos. 

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso. 

POIS BEM. Inicialmente, RECONHECE-SE a competência territorial deste 

Juízo para processar e julgar a presente demanda, utilizando-se por 

analogia o disposto no art. 109, §5º, da Lei de Registros Públicos, 

conforme, inclusive, julgado do TJMT. Veja-se: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RESTAURAÇÃO DE ASSENTO – COMPETÊNCIA – 

FACULDADE DO AUTOR – RECURSO PROVIDO. Constitui faculdade do 

autor o ajuizamento de ação de retificação, restauração ou suprimento de 

registro civil no foro de sua residência ou no do cartório em que foi 
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lavrado o assento. (N.U 0105066-98.2014.8.11.0000, JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 22/09/2014). Em continuidade, RECONHECE-SE a 

legitimidade da requerente em ajuizar o presente requerimento, com 

fundamento no art. 79, §3º da Lei nº. 6.015/73. Ademais, verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. Por fim, considerando a matéria 

discutida nos autos, imprescindível a manifestação do Ministério Público. 

Por isso, à SECRETARIA para: 1. REMETER os autos ao Ministério Público 

para manifestação; 2. Após, conclusos. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000733-96.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLENE SOUZA DA SILVA BACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDENIR BACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000733-96.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: CARLENE SOUZA DA SILVA BACH REQUERIDO: SEDENIR 

BACH Vistos... Analisando a Inicial, verifica-se que há pleito específico 

visando à concessão de “justiça gratuita”. Sobre isso, citam-se duas 

normas do CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. [...] O CPC, somando-se ao que restou 

da Lei 1.060/50, materializa previsão constitucional sobre o tema (art. 5º, 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos). A leitura que se faz das normas 

mencionadas leva à conclusão, após interpretação, de que a presunção a 

que se refere o §3º do art. 99 não afasta a possibilidade de indeferimento 

do pleito feito por “pessoa natural”. Comumente se fala que é uma 

presunção “relativa” ou “iuris tantum”. Pelo narrado, a requerente era 

casada sob o regime da comunhão universal de bens e a soma dos bens 

deixados pelo “de cujus” ultrapassa a soma dos R$500.000,00 

(quinhentos mil reais), havendo indicação de posse/propriedade de 

imóveis, móveis e semoventes e, por isso, paira sobre tal pessoa a 

indicação de que não é “economicamente hipossuficiente”, expressão 

esta última que revela valoração de juízo de comparação em duplo sentido: 

1) não aparenta ser hipossuficiente em relação àquele que tem parcas 

condições financeiras; 2) não aparenta ser incapaz de recolher as custas 

específicas, vinculadas ao caso concreto. Assim, com a devida vênia ao 

quanto pleiteado, o caso é de IMPOSSIBILIDADE, pelo menos neste 

momento e a partir dos elementos documentais e argumentativos trazidos, 

DE CONCEDER A ESPECÍFICA TUTELA DE “GRATUIDADE”. Esclarece-se: 

não está concluindo de maneira definitiva, mas apontando que as 

informações advindas da narrativa levam à conclusão de que a 

parte-autora possuiria condições de arcar com as custas. Portanto, com 

fundamento nos arts. 99, §2º e 321, ambos do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. APRESENTAR documentos 

visando a “comprovar” o preenchimento dos pressupostos para a 

concessão da “gratuidade judiciária”. Não juntando, deve-se providenciar 

o recolhimento de custas e demais pertinentes à espécie. Por fim, frisa-se 

a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000380-56.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

NAY LUCIO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000380-56.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NAY 

LUCIO MACHADO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Não 

obstante o atual cenário processual, foi editada e publicada a Resolução 

TJ-MT/OE/2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, alterando a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Definiu-se que cabe à 1ª Vara: Processar e 

julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis 

públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de 

competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que 

figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado. Como consequência, definiu o 

art. 2º da Resolução que: [...] as ações em curso que envolvam os direitos 

à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta 

Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com 

exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença. A Resolução mencionada foi completada pela 

Portaria 29/2019, do Conselho da Magistratura, autorizando a 

distribuição/redistribuição dos processos com a natureza mencionada. O 

presente processo retrata uma das hipóteses trazidas pela Resolução, 

vinculando-se à competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Fundamental sublinhar o disposto nos arts. 43 

e 64, 1º, ambos do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento 

do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada 

como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício. [...] Tratando-se de competência absoluta, de rigor ser 

declarada de ofício. Ante o exposto, declina-se da competência para o 

processamento e julgamento da presente demanda. Por consequência, 

DETERMINA-SE a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande, com as baixas e comunicações devidas. 

Intimar. Cumprir, com as cautelas de estilo. Intimar. Cumprir.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-41.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN FAGNER DE LIMA BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada 
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“Busca e apreensão” ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra ALAN FAGNER DE LIMA BRASIL. Narra a 

Inicial que a parte-requerida integra o grupo/cota de consórcio nº 

8910/122, administrado pela parte-autora e, por força da contemplação da 

cota consorcial, adquiriu o seguinte veículo: MARCA: RENAULT, TIPO: 

Veículos; MODELO: SANDERO STEPWAY, CHASSI:93YBSR86KEJ366491, 

COR: BRANCA, ANO: 2014/2014, PLACA: QBA4346, RENAVAN: 

1009729176 Explica-se que com a referida aquisição e para garantir o 

grupo da dívida remanescente após a contemplação, a parte-requerida 

assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à 

Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito, 

tornando-se assim, enquanto devedor, o possuidor e depositário do bem. 

Ocorre que, segundo o narrado, que a parte-requerida tornou-se 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 

12.11.2018, incorrendo em mora desde então. Determinada a emenda à 

Inicial para que fosse juntada aos autos a interpelação válida da 

parte-requerida. Devidamente intimada, a parte-autora peticionou 

argumentando a validade da constituição em mora realizada através de 

Instrumento de Protesto, requerendo o deferimento da “liminar”. É, ao que 

parece, o necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, 

constata-se que a parte-requerida integra o grupo/cota de consórcio nº 

8910/122, conforme documento juntado. Todavia, verifica-se que, mesmo 

aditando a Inicial, a mora da parte-requerida não foi devidamente 

comprovada. Pois bem. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem 

o entendimento de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora 

pode ser comprovada por meio de protesto de título ou notificação 

extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – 

entregue no domicílio do devedor -, sendo, neste último caso, dispensada 

a notificação pessoal. Neste sentido, extraem-se os seguintes 

precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. 

REVISÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O tribunal local decidiu 

de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do 

devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal 

e com aviso de recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, 

Rel. o Min. Raul Araújo, DJe 21/3/2011). 2. Ao declarar a falta de 

recebimento da notificação do devedor, o acórdão recorrido o fez com 

base na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, sendo 

inviável rever tais conclusões em sede de recurso especial, nos termos 

da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 

491.676/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 

11/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação 

fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o 

entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de 

constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser 

apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 512.316/RS, Relator o Ministro 

Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local 

que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação 

da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 

467.074/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014). No presente 

caso, a demonstração de prévia constituição de mora da parte-requerida 

não aconteceu nos autos, já que a notificação extrajudicial não foi 

recebida por ela, tendo em vista que, ao analisar os documentos, 

percebe-se que o destinatário não retirou o objeto na Unidade dos 

Correios. Consta, ainda, que a parte-autora juntou aos autos cópia do 

instrumento de protesto de título por Edital datado de 19.08.2019. Contudo, 

é admitido que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do 

título por edital, desde que, evidentemente, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR 

EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora 

constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se 

configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte 

considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, 

desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme 

consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). 

A nova redação do art. 2°, §2º, do Decreto Lei 911/69 (alterado pela Lei 

13.043/14), dispõe que a comprovação da mora pode se dar por carta 

registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura 

do aviso seja do próprio devedor. Daí que o instrumento de protesto 

juntado é inábil para comprovar a constituição em mora do devedor. 

Assim, reputam-se inválidos os documentos juntados, considerando que a 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Essa é a atual linha de raciocínio do e. TJMT, 

consoante arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA 

DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS ESSA TENTATIVA - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA 72 DO STJ - 
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RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 

144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Portanto, não há falar em preenchimento do requisito objetivo 

para a procedibilidade da Busca e Apreensão. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. CONDENA-SE a parte-autora 

ao pagamento das custas remanescentes, se houver. DESCABIDOS 

honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação da 

parte-requerida. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada 

for requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-66.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BEZERRA CHICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000735-66.2019.8.11.0099 POLO ATIVO:GABRIEL 

BEZERRA CHICA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu Conciliação Data: 07/02/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-51.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BEZERRA CHICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000736-51.2019.8.11.0099 POLO ATIVO:GABRIEL 

BEZERRA CHICA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 

07/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000735-66.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BEZERRA CHICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 28/02/2019 de 2020 , às 13:30 horas (MT). 

COTRIGUAÇU, 8 de janeiro de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-75.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. M. TRATOR PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOREIRA DE MEDEIROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para requerer o que entender de direito quanto ao teor da Ref 27845523 

COTRIGUAÇU, 8 de janeiro de 2020. PIETRO ALAN CUSTODIO DE 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 

3555-1873/1586, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-03.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN JHONES ROSA SILVA OAB - MT21812/O (ADVOGADO(A))

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSIO MADEIRAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Encerrada a instrução, à SECRETARIA para: 1. SAI intimada a 

parte-autora autora para apresentar alegações finais, no prazo de 10 

dias; 2. Após, à parte-requerida para apresentação de alegações finais 

em até 10 dias. 3. Após, conclusos. Saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Q. do Carmo, 

Assessor de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-65.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN GONCALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000015-65.2020.8.11.0099 POLO ATIVO:GEAN 

GONCALVES FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AKIN 

ALVES COMIN POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Cotriguaçu Conciliação Data: 06/03/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000619-60.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCO RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBER CESAR DALMOLIN - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por CIRÇO RIBEIRO DA 

ROCHA em desfavor de NOVO ELETRO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA - ME, devidamente qualificados nos autos. Afirma a 

parte-reclamante, em síntese, ter efetuado pagamento por um produto, o 

qual não funcionou, não tendo sido sanado o defeito pela requerida. 

Requer seja concedida tutela de urgência no sentido de determinar que a 

requerida devolva os valores já pagos pela requerente. Com a Inicial 

vieram documentos. II FUNDAMENTAÇÃO Pelo narrado e apresentado, 

está de acordo a petição com as formalidades e requisitos exigidos, de 

modo que deve ser recebida. Passa-se à análise do pedido referente à 

tutela antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se 

nota, torna-se imprescindível, para a concessão, a evidenciação de 

“elementos” indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, 

não houve argumentação da parte-autora neste sentido, não se 

encontrando na Inicial qual seria o perigo de dano ou o risco ao resultado 

do processo, cabendo à parte tal argumentação. Quanto à “probabilidade” 

do direito, isso decorreria da construção da narrativa da parte-autora. 

Quer-se dizer, com isso, que o narrado pela autora deve levar à 

conclusão de que possui o direito por ela alegado, ou seja, o direito de ter 

os valores de volta. Entretanto, ausente a conclusão da existência do 

“periculum in mora”, descabe avançar sobre o ponto. III DISPOSITIVO Ante 

o exposto, INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, por 

ausência de requisito necessário para sua concessão. IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR audiência de 

conciliação, de acordo com a pauta do Setor; 2. CITAR a parte-requerida 

para comparecer à audiência de conciliação designada, consignando que 

poderá ser oferecida defesa escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, atentando-se para o fato de que, não 

contestada, poderá ser decretada a revelia e incidentes os seus efeitos, 

consignando-se o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. INTIMAR a 

requerente para a audiência. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO. Cotriguaçu/MT, 07/01/2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-28.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA SERAFIM DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Vistos... Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Observa-se que a 

parte-requerida ofereceu proposta de acordo consistente no pagamento 

de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a parte-autora, no prazo de 15 

(dias). Intimada, a parte-autora aceitou a proposta oferecida e juntou cópia 

do cartão poupança. Pois bem. Verifica-se que o acordo entabulado não 

fere direito indisponível ou norma cogente, de modo que não há óbice em 

sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE por sentença o 

acordo entabulado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇAO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

DEIXA-SE de condenar ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. No mais, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes; 2. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, ARQUIVAR. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Lucas Eduardo Q. do Carmo, Assessor de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-53.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA VIEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000085-53.2018.8.11.0099. REQUERENTE: MARILDA VIEIRA DE QUEIROZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA 

por uma dívida no valor de R$ 170,50 (cento e setenta reais e cinquenta 

centavos), Contrato nº 0222896864, data de inclusão 16/05/2015; que não 

possui relação jurídica com a Reclamada. Decreto a REVELIA da 

reclamada tendo em vista que embora tenha participado da audiência de 

conciliação conforme, não apresentou contestação nos autos, embora 

devidamente citada e intimada para o ato conforme Termo de Audiência de 

Conciliação e Julgamento constante dos autos. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 
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do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mérito Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Que a reclamada 

não apresentou contestação nos autos, o que leva a presunção da 

verdade dos fatos alegados pela reclamante, corroborados pelas provas 

existentes nos autos. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, 

o dever de notificar previamente o devedor acerca de possível 

negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Quanto ao valor, o que 

se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos 

diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer 

dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo 

todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom 

senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o 

seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social 

escolhida, vale dizer, a comunidade social. Ao se optar em CONVIVER, 

deve-se saber que a história será permeada de percalços, pois assim o é 

o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, acredita-se que o 

caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de 

indenização, levando-se em conta critérios objetivos (evita subjetivismos) 

pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura psicológica dos envolvidos (se 

pessoas físicas ou jurídicas); ii. Relação anterior entre os envolvidos; iii. 

Histórico de condutas assemelhadas (critério pedagógico); iv. Valores 

específicos (evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com 

astreintes, por exemplo); v. Consequências do ilícito (parâmetro do dano 

indenizável em seu aspecto de prejuízo). Do que se estruturou, tem-se a 

discussão de cerca de R$170,00, entre pessoa física e jurídica que não 

mantinham relacionamento de consumo (valoração neutra para o 

reclamado), NÃO comprovação de prejuízo além do fato de per si, SEM 

consequências específicas (valoração positiva para o reclamado), 

inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes (valoração positiva 

para o reclamado). Partindo-se do mínimo valor possível neste caso (um 

salário mínimo, parâmetro conhecido e objetivo), com o sopesamento das 

valorações, fixa-se o valor de indenização em R$1.039,00. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a Revelia da Reclamada; 

b)declarar a inexistência do débito no valor de R$ 170,50 (cento e setenta 

reais e cinquenta centavos); e, c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.039,00, a título de indenização por dano moral, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Oficie-se ao SCPC/SERASA determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 12 de janeiro de 2.020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-24.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ANDRADE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000613-24.2017.8.11.0099. REQUERENTE: JOAO LUCAS ANDRADE DE 

JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SERASA por uma dívida no valor de R$ 209,28 (duzentos e nove reais e 

vinte e oito centavos), Contrato nº 2086281144, data de inclusão 

13/12/2014; que não possui relação jurídica com a Reclamada. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O 

Reclamado suscitou ainda a preliminar da ocorrência de prescrição em 

razão da data da negativação 13/12/2014, a qual não há de ser acolhida 

tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação de 

indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não 

da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Anoto ainda, prescrição suscitada pela 

reclamada o prazo para contagem da prescrição no CDC é de 05 (cinco) 

anos para reclamante é a data da ciência do débito e não da inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, posto isso rejeito a preliminar. Afasto a 

preliminar de necessidade da juntada de comprovante original dos órgãos 

de proteção ao crédito, tendo em vista que o Poder Judiciária tem aceitado 

comprovantes de negativação expedidos por órgão privados. Anoto que 

apenas o extrato emitido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito 

pode ser considerado idôneo, oque não se coaduna com os princípios da 

celeridade e simplicidade, já que, fato público e notório que todos os 

Magistrados possuem acesso aos bancos de dados SPC/SERASA/BOA 

VISTA. Afasto a preliminar da necessidade da juntada de comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tendo em vista que a parte autora 

juntou nos autos Declaração de Endereço sob as penas da Lei. Mérito 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 
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dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação 

(contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo 

que “telas sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Ao se optar em 

CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, 

pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, 

acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação 

de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos 

(evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura 

psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas ou jurídicas); ii. Relação 

anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de condutas assemelhadas 

(critério pedagógico); iv. Valores específicos (evitar disparidade, sendo 

muito relevante em casos com astreintes, por exemplo); v. Consequências 

do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo). Do 

que se estruturou, tem-se a discussão de cerca de R$209,00, entre 

pessoa física e jurídica que não mantinham relacionamento de consumo 

(valoração neutra para o reclamado), NÃO comprovação de prejuízo além 

do fato de per si, SEM consequências específicas (valoração positiva 

para o reclamado), inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes 

(valoração positiva para o reclamado). Partindo-se do mínimo valor 

possível neste caso (um salário mínimo, parâmetro conhecido e objetivo), 

com o sopesamento das valorações, fixa-se o valor de indenização em 

R$1.039,00. O Pedido Contraposto deve ser indeferido por não estar 

comprovado nos autos a relação contratual entre as partes. O Pedido de 

Litigãncia de Má Fé deve ser indeferido por não estarem presentes nos 

autos nenhuma das hipóteses do art. 80 do NCPC. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Afastar as preliminares 

suscitadas pela reclamada; b) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 209,28 (duzentos e nove reais e vinte e oito centavos); e, c) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.039,00, a título de indenização 

por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o arbitramento, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito, c) Julgo improcedente o 

Pedido de Litigância de Má Fé e Pedido Contraposto. Oficie-se ao 

SCPC/SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 12 de janeiro de 2.020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-75.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000090-75.2018.8.11.0099. REQUERENTE: SAMUEL GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome 

junto ao SERASA por uma dívida no valor de R$ 498,79 (quatrocentos e 

noventa e oito reais e setenta e nove centavos), Contrato nº 

982714821000040FI, data de inclusão 25/09/2015; que não possui relação 

jurídica com a Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Afasto a preliminar de necessidade 

da juntada de comprovante original dos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista que o Poder Judiciária tem aceitado comprovantes de 

negativação expedidos por órgão privados. Anoto que apenas o extrato 

emitido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito pode ser 

considerado idôneo, oque não se coaduna com os princípios da celeridade 

e simplicidade, já que, fato público e notório que todos os Magistrados 

possuem acesso aos bancos de dados SPC/SERASA/BOA VISTA. Afasto 

a preliminar de falta de interesse de agir, posto que o interesse processual 

está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o 

direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar o processo) para 

alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, pouco 

importando se o pedido será ou não julgado procedente. Mérito Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 
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responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Ao se optar em 

CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, 

pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, 

acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação 

de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos 

(evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura 

psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas ou jurídicas); ii. Relação 

anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de condutas assemelhadas 

(critério pedagógico); iv. Valores específicos (evitar disparidade, sendo 

muito relevante em casos com astreintes, por exemplo); v. Consequências 

do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo). Do 

que se estruturou, tem-se a discussão de cerca de R$490,00, entre 

pessoa física e jurídica que não mantinham relacionamento de consumo 

(valoração neutra para o reclamado), NÃO comprovação de prejuízo além 

do fato de per si, SEM consequências específicas (valoração positiva 

para o reclamado), inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes 

(valoração positiva para o reclamado). Partindo-se do mínimo valor 

possível neste caso (um salário mínimo, parâmetro conhecido e objetivo), 

com o sopesamento das valorações, fixa-se o valor de indenização em 

R$1.039,00. O Pedido de Litigância de Má Fé deve ser indeferido por não 

estarem presentes nos autos nenhuma das hipóteses do art. 80 do NCPC. 

Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Afastar as 

preliminares suscitadas pela reclamada; b) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 498,79 (quatrocentos e noventa e oito reais e 

setenta e nove centavos); e, c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.039,00, a título de indenização por dano moral, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), desde o arbitramento, extinguindo o feito, Julgo 

improcedente o Pedido de Litigância de Má Fé. Oficie-se ao SCPC/SERASA 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 12 de janeiro de 2.020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-39.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ANDRADE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000612-39.2017.8.11.0099. REQUERENTE: JOAO LUCAS ANDRADE DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Relatório. Noticia a 

parte Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome 

junto ao SERASA por uma dívida no valor de R$ 103,49 (cento e três reais 

e quarenta e nove centavos), Contrato nº 2086281144, data de inclusão 

19/05/2017; que não possui relação jurídica com a Reclamada. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Afasto a preliminar de necessidade da juntada de comprovante original 

dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o Poder Judiciária 

tem aceitado comprovantes de negativação expedidos por órgão privados. 

Anoto que apenas o extrato emitido no balcão dos órgãos de proteção ao 

crédito pode ser considerado idôneo, oque não se coaduna com os 

princípios da celeridade e simplicidade, já que, fato público e notório que 

todos os Magistrados possuem acesso aos bancos de dados 

SPC/SERASA/BOA VISTA. Afasto a preliminar da necessidade da juntada 

de comprovante de endereço em nome da parte autora, tendo em vista 

que a parte autora juntou nos autos Declaração de Endereço sob as 

penas da Lei. Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou 

“faturas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, é de se 

registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 
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STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Afastar as preliminares 

suscitadas pela reclamada; b) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 103,49 (cento e três reais e quarenta e nove centavos); e, c) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento, extinguindo o feito, Oficie-se ao SCPC/SERASA 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 12 de janeiro de 2.020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-38.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR HAVERROTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000086-38.2018.8.11.0099. REQUERENTE: FABIO JUNIOR HAVERROTH 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante 

que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA 

por uma dívida no valor de R$ 126,67 (cento e vinte e seis reais e 

sessenta e sete centavos), Contrato nº 0228782870, data de inclusão 

09/05/2015; que não possui relação jurídica com a Reclamada. Decreto a 

REVELIA da reclamada tendo em vista que embora tenha participado da 

audiência de conciliação conforme, não apresentou contestação nos 

autos, embora devidamente citada e intimada para o ato conforme Termo 

de Audiência de Conciliação e Julgamento constante dos autos. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas sistêmicas”, ou “faturas” isoladas e 

eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Que a reclamada não apresentou contestação nos autos, o 

que leva a presunção da verdade dos fatos alegados pela reclamante, 

corroborados pelas provas existentes nos autos. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Ao se optar em 

CONVIVER, deve-se saber que a história será permeada de percalços, 

pois assim o é o trato humano (ser social, mas não pacífico). Dito isso, 

acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação 

de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos 

(evita subjetivismos) pré-fixados (impede casuísmo): i. Estrutura 

psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas ou jurídicas); ii. Relação 

anterior entre os envolvidos; iii. Histórico de condutas assemelhadas 

(critério pedagógico); iv. Valores específicos (evitar disparidade, sendo 

muito relevante em casos com astreintes, por exemplo); v. Consequências 

do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo). Do 

que se estruturou, tem-se a discussão de cerca de R$120,00, entre 

pessoa física e jurídica que não mantinham relacionamento de consumo 

(valoração neutra para o reclamado), NÃO comprovação de prejuízo além 

do fato de per si, SEM consequências específicas (valoração positiva 

para o reclamado), inexistindo indicativo de outros problemas semelhantes 

(valoração positiva para o reclamado). Partindo-se do mínimo valor 

possível neste caso (um salário mínimo, parâmetro conhecido e objetivo), 

com o sopesamento das valorações, fixa-se o valor de indenização em 

R$1.039,00. Por fim, é de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a 

Revelia da Reclamada; b)declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

126,67 (cento e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) e, c) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.039,00, a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), desde o 

arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao 

SCPC/SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste - MT, 12 de janeiro de 2.020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-22.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. M. TRATOR PECAS LTDA - EPP (INTERESSADO)

CLEVER SILVA MEDEIROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000434-22.2019.8.11.0099. INTERESSADO: C. S. M. TRATOR PECAS 

LTDA - EPP, CLEVER SILVA MEDEIROS REQUERIDO: MARCELO DA 

COSTA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO 

constante do ID. nº 23746821 mediante sentença, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 15 de janeiro de 

2020. Juiz de direito DANTE RODRIGO ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-35.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO LOURENCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

NATALICIO LOURENCO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000459-35.2019.8.11.0099. REQUERENTE: CARINA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: NATALICIO LOURENCO DOS SANTOS - ME, NATALICIO 

LOURENCO DOS SANTOS Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O 

ACORDO constante do ID. nº 24023063 mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE 

RODRIGO ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000233-30.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAAK RODRIGUES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000233-30.2019.8.11.0099. REQUERENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

IZAAK RODRIGUES MARQUES Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 250031834 mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE 

RODRIGO ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000237-67.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000237-67.2019.8.11.0099. REQUERENTE: AGRONEL-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA DE JESUS Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 25031798 mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 
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sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE 

RODRIGO ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000366-72.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY RODRIGUES DE BRITO (EXEQUENTE)

JOSE GREGORIO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000366-72.2019.8.11.0099. EXEQUENTE: JOSE GREGORIO DE ALMEIDA, 

SIRLEY RODRIGUES DE BRITO EXECUTADO: FABIO FERNANDES Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. 

DECIDO: Compulsando os autos verifico que a parte exequente, requereu 

a extinção do feito em razão da não localização do executado. Com efeito, 

dispõe o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que: Assim, tendo em vista a não 

localização do devedor, opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com 

resolução de mérito. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios por se tratar de Juizado Especial. Cumpridas 

todas as determinações, arquive-se com as cautelas legais. Dispensado o 

registro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido 

à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE RODRIGO 

ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-63.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE LIMA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO ALVES AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000009-63.2017.8.11.0099. REQUERENTE: ATAIDE LIMA DE MORAIS 

REQUERIDO: ALTAMIRO ALVES AMORIM Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 17067920 

mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE 

RODRIGO ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-82.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PESSOA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Aparecida (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000527-82.2019.8.11.0099. REQUERENTE: MARIA PESSOA RODRIGUES 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, in fine, da Lei 9.099/95. DECIDO: Compulsando os autos 

verifico que a parte exequente, requereu a extinção do feito em razão da 

quitação do débito pela executada. Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95, que: Assim, tendo em vista a quitação do débito pela executada, 

opino pela EXTINÇÃO da presente ação, com resolução de mérito. Isento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por se tratar 

de Juizado Especial. Cumpridas todas as determinações, arquive-se com 

as cautelas legais. Dispensado o registro. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE RODRIGO 

ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000314-76.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BALESTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES DE ARAUJO OAB - MT16710/O (ADVOGADO(A))

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000314-76.2019.8.11.0099. REQUERENTE: ANDERSON BALESTRIN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 23242856 mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE 

RODRIGO ARANHADA SILVA
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-30.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE TORRENTE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AREMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

1000621-30.2019.8.11.0099. REQUERENTE: GEOVANE TORRENTE SILVA 

REQUERIDO: AREMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 

26412209 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE 

RODRIGO ARANHADA SILVA

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-23.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ELIAS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Embora já expedido o Alvará, não havia decisão relacionada ao acordo 

trazido. Assim, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, autorizando-se o 

levantamento, aproveitando-se o Alvará já feito, por celeridade.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50673 Nr: 2513-60.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DOM AQUINO, Juízo de Direito da 

Comarca de Dom Aquino-MT, Valdir Scherer, Renato Dias Coutinho Neto, 

Chernenko do Nascimento Coutinho, Dejango Riber Oliveira Campos, 

Letícia Souza Costa, João Batista Sulzbacher

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:136173, João 

Batista Sulzbacher - OAB:6889/O, LETICIA SOUZA COSTA - 

OAB:18682, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, VALDIR 

SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2513-60.2017.811.0034 (Código 50673)

Perícias Unidade Real de Valores – URV – Município de Dom Aquino-MT.

 VISTOS, ETC.

Considerando que o expert apresentou o Laudo Pericial de Ref: 159, 

fundamentado nos documentos existentes nos autos, cumpra-se, 

inicialmente, a decisão de Ref: 51, bem como intime-se o Município de Dom 

Aquino para efetuar o pagamento da terceira parcela dos honorários 

periciais, eis que foram apresentados comprovantes somente de duas 

parcelas (Ref: 57 e 65).

 Precluso o prazo para manifestação acerca do laudo, volvam-me 

conclusos os autos.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 15 de janeiro de 2020.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000673-27.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. G. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000673-27.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: HUDSON 

JOSE RIBEIRO - SP150060, para, efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão 

e que as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 19/12/2019 17:17:24

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-70.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. F. B. (AUTOR(A))

GERALDO JOSE BARBACENA (AUTOR(A))

L. H. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 
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AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000502-70.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime a parte autora acerca da resposta do ofício 

de id.27231881 - Expediente. DOM AQUINO, 10 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) ERICK LEITE FERREIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-57.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ABELING NEUHAUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000671-57.2019.8.11.0034 CERTIDÃO INTIMAÇÃO das partes, através 

de seus procuradores que, foi agendada pelo Dr. Elder Rocha Lemos – 

Médico Perito - CRM 3151/MS, perícia médica a ser realizada no(a) 

requerente: MARINA ABELING NEUHAUS, no dia 13/03/2020, às 14h00min, 

na sede deste Juízo, devendo o(a) periciando(a) portar-se de Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação (caso possua) e 

todos os documentos referentes ao problema de saúde (laudos e exames) 

que pretenda oferecer à apreciação pericial. DOM AQUINO, 7 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARLI RIBEIRO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-58.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR EVANGELISTA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000658-58.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. 27694045 foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias DOM AQUINO, 8 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 08/01/2020 13:50:44

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000683-71.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000683-71.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID 27717336, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 8 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 08/01/2020 13:57:28

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-93.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA FILHA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PAULO RODRIGUES BARBOSA (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000494-93.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NPC), 

e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através de 

seus advogados, para que tome ciência da certidão do oficial de justiça de 

id.5539179 - Diligência e requeira o que entender de direito, no prazo legal. 

DOM AQUINO, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) ERICK 

LEITE FERREIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-72.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000185-72.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID.n. 25208921, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 8 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 08/01/2020 18:04:13

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-08.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE COIMBRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000629-08.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 27112032, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 8 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 08/01/2020 18:10:53

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000475-87.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000475-87.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.27555685, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): MAYRA 

VANESSA DIAS DE SOUZA - OAB/MT N. 25.914/0, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 9 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 09/01/2020 14:16:07

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000085-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA RICALDE ESPINDOLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000085-20.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Capacidade]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: IDALENCIO ESPINDOLA 

FERREIRA Endereço: rua pedro celestino, 32, joão de barro, DOM AQUINO 

- MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: Nome: THALITA RICALDE 

ESPINDOLA Endereço: rua pedro celestino, 32, joão de barro, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: FAZ SABER a todos quanto 

o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, de que foi decretada 

a Interdição de THALITA RICALDE ESPINDOLA, brasileira, solteira, 

desempregada, portadora do RG n.º 001526753 e do CPF n.º 

021.776.871-79 residente e domiciliada na Rua Pedro Celestino n.º 32, 

Bairro Joao de Barro, Dom Aquino – MT, por sentença proferida em 

12/12/2019. Limites da Interdição: relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Causa da Interdição: portadora de 

transtornos encefálicos (parilisia cerebral) com paraplegia, Lúpus 

eritematoso disseminado (sistêmico), deficiência mental e distúrbios 

visuais Prazo da Interdição: Indeterminado. Curador nomeado: IDALENCIO 

ESPINDOLA FERREIRA. O prazo deste edital é do art. 755, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. SENTENÇA: Vistos e etc. Trata-se de 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURADORIA PROVISÓRIA, proposta por 

IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA em desfavor de THALITA RICALDE 

ESPINDOLA, ambos qualificados nos autos. Alega, em síntese, que a idosa 

portadora de “Deficiência mental, F71; paraplegia, G82 e Deficiência 

Visual, H53”, conforme demonstra atestados médicos em anexo, 

sobrevive de benefício assistencial no valor do salário mínimo e esta sob 

os cuidados dos genitores o qual estão dando toda assistência na parte 

de alimentação, vestuário e higiene pessoal, assim, a Interditanda não tem 

condições der se auto gerir sozinha na vida cotidiana. Outrossim, 

extrai-se da prefacial que a interditanda carece de constante assistência 

e auxílio. Com lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela 

decretação de interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os 

documentos. A tutela antecipada foi deferida (ID. 20025889), 

concedendo-se a curatela provisória da interditanda ao seu pai IDALENCIO 

ESPINDOLA FERREIRA. A interditada foi regularmente citada (ID. 

20194776). Houve a realização de audiência (ID. 22449137) momento em 

que efetuou a entrevista da interditanda, outrossim em ID. 24471616, 

juntou-se aos autos laudo pericial procedido com a interditanda. Instado a 

se manifestar o MPE pugnou pela procedência da ação (ID. 24871164). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de pedido formulado por IDALENCIO ESPINDOLA 

FERREIRA para interdição de sua filha Sra. THALITA RICALDE ESPINDOLA. 

O entendimento predominante nos tribunais é que a ação de interdição 

possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens 

do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório da interditanda (ID. 26678947), a mesma possui sério 

problema de discernimento. Demais disso, consta do resultado da perícia 

médica: “Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o 

ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, 

concluímos que a Autora é portadora de transtornos encefálicos (parilisia 

cerebral) com paraplegia, Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico), 

deficiência mental e distúrbios visuais. As sequelas das patologias são 

irreversíveis. Há incapacidade laborativa total e permanente. A autora 

necessita de auxílio constante de outra pessoa para desempenho de 

a t i v i d a d e s  d i á r i a s  c o m p a t í v e i s  c o m  a  i d a d e 

(vestir/alimentar/comunicar/brincar/andar e outros)". Ademais, aufere-se 

do parecer psicológico que: “A psicóloga verificou durante a visita 

domiciliar e atendimento que o Sr. Idalêncio dedica todo seu tempo e 

esforço para cuidar da filha acamada, sendo que seus cuidados são 

notados pela boa condição de saúde de Talita, que mesmo acamada há 

anos não possui escaras ou outros problemas de saúdes comuns em 

pessoas acamadas há muito tempo. Verifica-se também que o Sr. 

Idalêncio tem plenas condições de exercer a curatela de sua filha Talita, 

pois já e responsável por ela em todos os aspectos”. Impõe-se, portanto, 

nos termos do artigo 1767, inciso I do Código Civil, a curatela do 

interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu Código Civil 

Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a 

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80). Diante das 

alegações trazidas os pedidos iniciais, assim, devem ser tidos por 

procedentes. Logo, torna-se dispensável a designação de audiência de 

instrução. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição 

de THALITA RICALDE ESPINDOLA, declarando-a relativamente incapaz de 
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exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, a 

interditanda ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Nomeio lhe curador o Sr. Idalencio Espindola Ferreira, seu genitor, 

aplica-se no caso o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas 

sanções. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. 

Em obediência ao disposto no artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e 

no artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente decisão no 

registro civil e publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias. Sem custas ou honorários 

advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital de 

Interdição, que será publicado por três vezes com intervalo de 10(dez) 

dias e afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO, digitei. DOM AQUINO, 9 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000085-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALITA RICALDE ESPINDOLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000085-20.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA REQUERIDO: THALITA 

RICALDE ESPINDOLA Vistos e etc. Trata-se de INTERDIÇÃO COM PEDIDO 

DE CURADORIA PROVISÓRIA, proposta por IDALENCIO ESPINDOLA 

FERREIRA em desfavor de THALITA RICALDE ESPINDOLA, ambos 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que a idosa portadora de 

“Deficiência mental, F71; paraplegia, G82 e Deficiência Visual, H53”, 

conforme demonstra atestados médicos em anexo, sobrevive de benefício 

assistencial no valor do salário mínimo e esta sob os cuidados dos 

genitores o qual estão dando toda assistência na parte de alimentação, 

vestuário e higiene pessoal, assim, a Interditanda não tem condições der 

se auto gerir sozinha na vida cotidiana. Outrossim, extrai-se da prefacial 

que a interditanda carece de constante assistência e auxílio. Com lastro 

nestas premissas, postula a Parte Autora pela decretação de interdição da 

Interditanda. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi 

deferida (ID. 20025889), concedendo-se a curatela provisória da 

interditanda ao seu pai IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA. A interditada foi 

regularmente citada (ID. 20194776). Houve a realização de audiência (ID. 

22449137) momento em que efetuou a entrevista da interditanda, 

outrossim em ID. 24471616, juntou-se aos autos laudo pericial procedido 

com a interditanda. Instado a se manifestar o MPE pugnou pela 

procedência da ação (ID. 24871164). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido formulado por 

IDALENCIO ESPINDOLA FERREIRA para interdição de sua filha Sra. 

THALITA RICALDE ESPINDOLA. O entendimento predominante nos 

tribunais é que a ação de interdição possui caráter social, a fim de garantir 

a proteção da pessoa e dos bens do(a) interditando(a), desde que haja 

indícios e suspeitas de que o(a) requerido(a) não detém plena capacidade 

de entendimento. Conforme ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, 

vê-se claramente do interrogatório da interditanda (ID. 26678947), a 

mesma possui sério problema de discernimento. Demais disso, consta do 

resultado da perícia médica: “Com base nos elementos, fatos expostos e 

analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com 

embasamento técnico-legal, concluímos que a Autora é portadora de 

transtornos encefálicos (parilisia cerebral) com paraplegia, Lúpus 

eritematoso disseminado (sistêmico), deficiência mental e distúrbios 

visuais. As sequelas das patologias são irreversíveis. Há incapacidade 

laborativa total e permanente. A autora necessita de auxílio constante de 

outra pessoa para desempenho de atividades diárias compatíveis com a 

idade (vestir/alimentar/comunicar/brincar/andar e outros)". Ademais, 

aufere-se do parecer psicológico que: “A psicóloga verificou durante a 

visita domiciliar e atendimento que o Sr. Idalêncio dedica todo seu tempo e 

esforço para cuidar da filha acamada, sendo que seus cuidados são 

notados pela boa condição de saúde de Talita, que mesmo acamada há 

anos não possui escaras ou outros problemas de saúdes comuns em 

pessoas acamadas há muito tempo. Verifica-se também que o Sr. 

Idalêncio tem plenas condições de exercer a curatela de sua filha Talita, 

pois já e responsável por ela em todos os aspectos”. Impõe-se, portanto, 

nos termos do artigo 1767, inciso I do Código Civil, a curatela do 

interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu Código Civil 

Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a 

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80). Diante das 

alegações trazidas os pedidos iniciais, assim, devem ser tidos por 

procedentes. Logo, torna-se dispensável a designação de audiência de 

instrução. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição 

de THALITA RICALDE ESPINDOLA, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, a 

interditanda ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Nomeio lhe curador o Sr. Idalencio Espindola Ferreira, seu genitor, 

aplica-se no caso o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas 

sanções. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. 

Em obediência ao disposto no artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e 

no artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente decisão no 

registro civil e publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três 

vezes, com intervalos de dez dias. Sem custas ou honorários 

advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-51.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. P. E. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000361-51.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MIGUEL KAUAN PEREIRA E SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos e etc. Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 dias justificando seu cabimento sob 

pena de indeferimento e julgamento e antecipado. Cumpra-se. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-27.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI MENDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CANDIDO SOBRINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000479-27.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

JOSENI MENDES RIBEIRO RÉU: OSMAR CANDIDO SOBRINHO Vistos, etc. 

Em que pese o documento apresentado à ref. seq. 26287388, intime-se o 

autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos a matricula 

do Imóvel descrito na incial. Após, conclusos. Cumpra-se. Lener Leopoldo 

da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-42.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS MILIATI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000478-42.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

ANTONIO REGINALDO ROLDAO EXECUTADO: SERGIO LUIS MILIATI Vistos 

e etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO em face de SERGIO LUIS MILIATI, todos 

qualificados nos autos. Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 3 

(três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem 

penhorados, tantos bens quantos bastem para satisfação integral do 

crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em 

caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do CPC. 

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do CPC. Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do CPC. Nos termos 

do art. 827 do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) 

dias a verba honorária será reduzida à metade. Defiro desde já o 

cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do CPC, caso haja 

necessidade. ANTES, INTIME o exequente para que faça entrega da nota 

promissória nesta Secretaria da Vara única, que deverá ser armazenada 

em pasta própria e certificado nos autos. PARCELAMENTO DAS CUSTAS 

Nos termos do artigo 468, § 7º da CNGC, defiro o parcelamento conforme 

requerido, expeça-se o necessário. Expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta decisão. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-18.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ORTEGA CAMOLEZI (REQUERENTE)

NAYARA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000499-18.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: NAYARA MORAES DA SILVA, VINICIUS ORTEGA 

CAMOLEZI Vistos etc. Trata-se de Termo de Acordo de Revisão de 

Alimentos entabulado entre os requerentes Nayara Moraes da Silva e 

Vinicius Ortega Camolezi em favor da infante Yasmin Moraes da Silva 

Camolezi, todos devidamente qualificados nos autos. Intado a se 

manifestar o MPE manifestou-se favorável a homologação do presente 

termo de acordo, conforme manifestação de ID. 24590922. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante do 

acordo a que chegaram as partes, e em consonância com o parecer 

ministerial, faz-se mister a homologação. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, 

via de consequência, EXTINGO os presentes feitos com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Após o transito em julgado, em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Sem custas, eis que concedo 

o beneficio da justiça gratuita as partes. Cumpra-se. Às providências. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-49.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOELLNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

JULIANE CACIA LONGEN OAB - MT24988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA BARBOZA SERVICOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000581-49.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 27466947, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 9 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 09/01/2020 17:33:27

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-17.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE OLIVEIRA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000706-17.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID.n. 27717340, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 9 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 09/01/2020 18:35:40

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000153-67.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. A. I. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O  P R O C E S S O  n . 

1000153-67.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: 

AMELIA ALVES ROCHA Endereço: rua dos Girassóis, quadra 13, 27, Vila 

Ferreira Mendes, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RHERISON RODOLFO ALVES ISMERIO Endereço: Dom Aquino, Lar 

dos idosos Tomé da Silva Guedes, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a Interdição de RHERISON 

RODOLFO ALVES ISMÉRIO (25 anos de idade), brasileiro, solteiro, nascido 

no dia 19/05/1993, natural de Dom Aquino/MT, filho de Adair Pereira 

Ismério e Amélia Alves Rocha, portador do RG nº 2028180-3 e CPF nº 

051.274.071-24, atualmente localizado no Lar dos Idosos Tomé da Silva 

Guedes, neste município de Dom Aquino-MT, por sentença proferida em 

25/11/2019. Limites da Interdição: absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Causa da Interdição: Traumatismo 

Cranioencefálico Grave, com lesão axonal difusa, evoluindo com 

importante sequela motora e cognitiva, bem como permanece acamado, 

completamente dependente de terceiros, com traqueostomia, com sequela 

incapacitante (CID: S06.9), igualmente. Prazo da Interdição: Indeterminado. 

Curadora nomeada: AMÉLIA ALVES ROCHA. O prazo deste edital é do art. 

755, § 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Interdição com pedido de antecipação de tutela 

(curatela provisória) proposta por Amélia Alves Rocha em desfavor de 

Rherison Rodolfo Alves Ismério. Em síntese, o polo ativo alega que o 

requerido e vítima de Traumatismo Cranioencefálico Grave, com lesão 

axonal difusa, evoluindo com importante sequela motora e cognitiva, bem 

como permanece acamado, completamente dependente de terceiros, com 

traqueostomia, com sequela incapacitante (CID: S06.9). Com lastro nestas 

premissas, postula a Parte Autora pela decretação de interdição do 

Interditando. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi 

deferida (ID. 19876770), concedendo-se a curatela provisória do 

interditando à sua mãe Sra. Amélia Alves Rocha. O interditado foi 

regularmente citado (ID. 20339704). Em ID. 20539534 fora colacionado aos 

autos o estudo psicossocial da curadora. Posteriormente em ID. 22448851 

realizou-se o interrogatório do Interditando. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido 

formulado pelo Ministério Público para interdição de Rherison Rodolfo 

Alves Ismério. O entendimento predominante nos tribunais é que a ação de 

interdição possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e 

dos bens do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que 

o(a) requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet o interditando e vítima de Traumatismo 

Cranioencefálico Grave, com lesão axonal difusa, evoluindo com 

importante sequela motora e cognitiva, bem como permanece acamado, 

completamente dependente de terceiros, com traqueostomia, com sequela 

incapacitante (CID: S06.9), igualmente, vê-se claramente do interrogatório 

do interditando (ID. 20339704), a situação precária que se encontra o 

mesmo. Em analise ao Estudo Psicossocial juntado nos autos, conclui-se 

que: “(…) Diante das informações colhidas e das observações realizadas 

por meio de visita domiciliar e institucional é perceptível que a família de 

Amélia vem enfrentado uma série de problemas de ordem social. No 

entanto, e possível identificar que mesmo passando por diversos 

problemas, a família se mantém unida, Sra. Amélia demonstra preocupação 

e carinho pelo filho. Diante dos cuidados de Amélia com o filho entende-se 

que a mesma possui condição de receber a curatela definitiva de 

Rherison. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I do Código 

Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em 

seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de RHERISON 

RODOLFO ALVES ISMÉRIO, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o 

interditando ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Nomeio lhe curadora a Sra. Amélia Alves Rocha, sua mãe, aplica-se no 

caso o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se 

o termo de curatela, constando às restrições acima. Em obediência ao 

disposto no artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente decisão no registro civil e 

publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com 

intervalos de dez dias. Sem custas ou honorários advocatícios. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA - COELHO JUIZ DE DIREITO. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital de Interdição, que será publicado por três 

vezes com intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO, digitei. 

DOM AQUINO, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004974-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1004974-08.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: CICERO MARCELINO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos e etc. Compulsando os autos 

verifica-se a ausência do prévio requerimento indeferido. Desta forma, 

intime-se o autor para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos o prévio requerimento administrativo indeferido junto ao 

INSS, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000227-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOVANDA SODEIRO MAGANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEUSA SODEIRO MAGANHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

J. V. S. S. M. (HERDEIRO)

B. M. M. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000227-24.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

CLEOVANDA SODEIRO MAGANHA REQUERIDO: MARIA CLEUSA 

SODEIRO MAGANHA Vistos Defiro a dilação de prazo conforme requerido. 

Certificado o decurso do prazo, intime-se a inventariante para que se 

manifeste em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 h. 

Cumpra-se. ______________________________ Lener Leopoldo da Silva 

Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000381-42.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000381-42.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.24864015, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): CHERNENKO 

DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB/MT17.553/0, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 10 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 10/01/2020 16:20:45

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-72.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000476-72.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

AUREA FERREIRA DE ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por Idade 

Rural” ajuizada por AUREA FERREIRA DE ALMEIDA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente qualificada 

nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

Março de 2020 às 16h00min. As testemunhas da parte autora já foram 

arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do 

CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-91.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALBINO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000423-91.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 26408741, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO(A DO(A) AUTOR(A), para, 

querendo, apresente impugnação a contestação de ID, n. 26408741, no 

prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 10 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 10/01/2020 17:15:44

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-62.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NEEMIAS FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 
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3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000703-62.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.27669276, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 10 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 10/01/2020 17:45:09

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000138-98.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANY KASSIA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

F. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELKSON PABLO PEREIRA E SOUZA (INVENTARIADO)

WELKSON PABLO PEREIRA E SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000138-98.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - MT25914/O, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar as certidões negativas da fazenda pública 

estadual e municipal, nos autos. DOM AQUINO, 10 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

10/01/2020 17:53:06

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-22.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANI SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000641-22.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARIA VANI SILVA SOUZA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria 

por Idade Rural” ajuizada por MARIA VANI SILVA SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente 

qualificada nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

Março de 2020 às 14h30min. As testemunhas da parte autora já foram 

arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do 

CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-55.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ARAUJO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000697-55.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.27672643, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 10 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 10/01/2020 17:57:28

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-58.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000464-58.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

JOANA RODRIGUES DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por 

Idade Rural” ajuizada por JOANA RODRIGUES DA COSTA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente 

qualificada nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

Março de 2019 às 15h00min. Intime-se a parte Autora para apresentar o 

rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC). 

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-72.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEOPOLDO NEUHAUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000670-72.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.27746230, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): ADILES 

MARIA FONTANIVA - OAB/MT 10698/B, para,querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 10 de janeiro de 
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2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

10/01/2020 18:06:35

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-71.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ZUMARA GOMES DE OLEGARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON KRAYCZY OAB - MT22754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000586-71.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

ZUMARA GOMES DE OLEGARIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL 29.979.036/0001-40 VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural” ajuizada por ZUMARA GOMES DE 

OLEGÁRIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

partes devidamente qualificada nos autos. Processo em ordem e não 

havendo preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. 

Defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de Março de 2020 às 15h30min. As testemunhas 

da parte autora já foram arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao 

disposto no art. 455 do CPC, que preceitua caber ao advogado da parte 

intimar a testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000380-91.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILLIAM JHONI MESQUITA DA PAZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000380-91.2018.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que cumpra com a decisão de id.22967185 - Decisão e 

intime o advogado do autor para que se manifeste acerca da petição de id. 

26594036 - Petição. DOM AQUINO, 6 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ERICK LEITE FERREIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000492-26.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES BARBOSA (EXECUTADO)

GERCINO PINTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000492-26.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime a parte requerente, através de seus 

advogados, para que tome ciência da certidão do oficial de justiça de 

id.27492030 - Diligência e requeira o que entender de direito, no prazo 

legal. DOM AQUINO, 17 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

ERICK LEITE FERREIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000015-66.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ OAB - MT16988/O (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000015-66.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR8123-A, para, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder a penhora e avaliação, 

bem como que as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 13/01/2020 17:22:31

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000662-95.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA GABRIELA MENDES LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA (AUTORIDADE 

COATORA)

Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente (IMPETRADO)

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com medida liminar, 

impetrado por NÁGELA GABRIELA MENDES LOPES em face da autoridade 

coatora CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE (CMDCA) DE DOM AQUINO/MT, representado pelo Sr. 

JOENIR BOSCO COSTA MAGALHÃES FERREIRA, ambos qualificados nos 

autos. Alega a impetrante, que participou do processo de escolha em data 

unificada para membros do Conselho Tutelar do Município de Dom 

Aquino-MT, regulamentado através do Edital n°. 01/2019, que abriu de 05 

(cinco) vagas para membros, escolhidos pela população para mandato de 

04 (quatro) anos, para o quadriênio 2020/2024. Aduz que concorreu e foi 

eleita, obtendo a 1º (primeira) colocação com os números de 368 

(trezentos e sessenta e oito) votos, um total de 1.439 cidadãos, que 

estiveram em (06/10/19) na Escola Estadual São Lourenço para escolher o 

seu candidato, que atuará como conselheiro tutelar no quadriênio 

2020/2024, na defesa das crianças e adolescentes no município de Dom 

Aquino/MT, sendo atribuída quase 26% (vinte e seis por cento) dos votos 

válidos à Impetrante. Relata que em 07/10/2019, um dia após a eleição, no 

site da Prefeitura Municipal, o Conselho Municipal do Direito da Criança e 

Adolescente (CMDCA) divulgou a classificação do pleito, sendo em 

primeiro lugar a Impetrante com 368 votos, em segundo Jonas Teixeira 
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com 216, em terceiro Adriana Thomé com 206 votos, em quarto Hermelino 

(Lino) com 159 e em quinto lugar, o Pastor Edmundo com 131 votos, 

completando assim as 05 vagas para o Conselho Tutelar do Município de 

Dom Aquino. Alega que em 15/10/19, ou seja, após 09 (nove) dias de 

realizado o pleito, a Impetrante recebeu um ofício nº 51/2019 do CMDCA, 

informando que na data da eleição houve denúncia sobre um fiscal que 

estaria realizando “boca de urna”, transporte indevido de possíveis 

eleitores e um suposto vídeo e imagem contento um eleitor votando na 

pessoa da Impetrante, dando-lhe prazo de 05 (cinco) dias para que 

apresenta-se defesa sobre os ocorridos. No primeiro dia subsequente 

16/10/19, a Impetrante encaminhou resposta ao ofício, explanando sobre 

as infundadas alegações relativas que teria cometido alguma 

irregularidade, lembrando que participou do pleito cumprindo integralmente 

todas as etapas. Ressalta, que não houve qualquer informação das 

mesas receptoras de votos de intercorrências lavradas em atas no dia de 

votação, conforme preconiza o Art. 33.5 do Edital de Eleição. Informa, que 

mesmo com todas as informações prestadas, a Impetrante foi 

surpreendida com a notícia do ato ilegal e abusivo praticado pelo Sr. 

Presidente do CMDCA deste Município, juntamente com a comissão 

eleitoral, que impugnou sua posse para conselheira tutelar no próximo 

mandato, devido a denúncias que teriam ocorridos supostas 

irregularidades por parte da Impetrante durante o pleito eleitoral. Em 

nenhum momento foi disponibilizado a Impetrante acesso a tais imagens, 

fotos ou documentos capazes de confirmar tais denúncias, sequer foram 

ouvidas o suposto fiscal “Danilo” ou reduzido a termos os nomes dos 

eleitores envolvidos. Alega, que o Presidente da Comissão Eleitoral, 

resolveu, impugnar a posse da Impetrante, tendo sido impugnada ao bel 

prazer do Presidente, ferindo de morte, o direito líquido e certo da 

Impetrante, esquecendo-se de que, nossa Constituição Federal, nossa lei 

maior, prega o princípio da PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, dizendo que 

NINGUÉM poderá ser considerado culpado antes do transito em julgado de 

sentença. Por fim, pugna pela concessão de LIMINAR “inaudita autera 

pars” para anular o ato do Presidente do CMDCA, permitindo que a 

Impetrante possa tomar posse para conselheira tutelar no quadriênio 

2.020/2.024, em Cerimonia de Posse na data de 10/01/2.020, conforme 

Cronograma do Edital, fixando multa diária a ser arbitrada por V. Exa., para 

o caso de descumprimento da ordem Juntou documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se do 

art. 5º, LIX, da Constituição Federal, que o mandado de segurança 

constitui instrumento processual vocacionado à proteção de “direito líquido 

e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 

Essa ação mandamental é marcada por um rito mais célere, quando 

comparado ao procedimento comum ordinário. Isso porque o direito 

tutelável por essa via, segundo idealizado pelo legislador, é aquele com 

maior evidência, sendo demonstrável, de plano, por meio de prova 

pré-constituída e independentemente de instrução probatória. Daí falar-se 

em direito líquido e certo, definido na lição Hely Lopes Meirelles, Arnold 

Wald e Gilmar Ferreira Mendes como aquele “que se apresenta manifesto 

na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no 

momento da impetração”. E arremata os mestres: “Em última análise, direito 

líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança” . 

Com efeito, ausente a apresentação de prova pré-constituída, estando a 

solução da causa a depender de dilação probatória, impõe-se o 

reconhecimento da inadequação da via eleita e consequente extinção do 

feito, sem resolução do mérito. Nesse sentido, já assentou o e. TRF da 1ª 

Região que “A Ação mandamental enseja a apresentação de prova 

pré-constituída do fato que demonstre o direito líquido e certo invocado 

pelo impetrante, de modo a deixar evidente a violação de tal direito, em 

vista da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 

18483 DF 2012/0091973-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

Data de Julgamento: 12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 28/06/2013)” [AMS 0019605-88.2010.4.01.3500/GO, Rel. 

Des. Federal Kassio Nunes Marques, 6ª Turma, e-DJF1 p.125 de 

24/03/2014]. Ne mesma trilha, segue a jurisprudência do e. TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O mandado de segurança 

exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo 

ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a 

comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de 

dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o 

mandamus sem resolução de mérito. (N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) Esse é o caso dos autos. Com 

efeito, a solução da lide exposta na exordial demanda dilação probatória 

que tange a alegação da impetrante quanto a não ocorrência de 

desobediência as regras da eleição para Conselheiro Tutelar de Dom 

Aquino, somada a inexistência de qualquer prova pré-constituída do 

alegado direito do impetrante neste sentido, nem da ilegalidade alegada. 

Assim, quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o 

direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas 

específicas, o que não será possível a utilização do mandamus, por 

impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: “(...) 1. Tratando-se 

de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e 

certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase 

instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré constituída apta a 

demonstrar, de plano, o direito alegado. (...).” ( AgInt no RMS 48533 / MS, 

Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, 

DJe 13/03/2018). Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 

330, III, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, DENEGO A 

SEGURANÇA, sem resolução de mérito, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 

12.016/2009, c/c art. 485, I, do CPC. Sem custas (art. 10, XXII, Constituição 

do Estado de Mato Grosso). Sem condenação em honorários advocatícios 

(art. 25, Lei nº 12.016/2009). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

ALCINDO PERES DA ROSA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000623-98.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE CANDIDA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT15026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000623-98.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: ODETE CANDIDA DA SILVEIRA Vistos etc. Considerando a 

certidão retro da Sra. Oficiala de Justiça acerca da impossibilidade de 

cumprimento do ato frente a ausência da matrícula do Imóvel, intime-se o 

Exequente para junte o documento atualizado faltante no prazo de 15 dias, 

sob pena de devolução da missiva. Com a juntada, prossiga-se nos 

ulteriores termos, e em caso negativo, devolva-se à origem independente 

de despacho. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000478-42.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS MILIATI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000478-42.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime a parte autora para efetue o pagamento das 

custas conforme informação de id.27970823. DOM AQUINO, 13 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) ERICK LEITE FERREIRA Gestor de 
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Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-50.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NILZO SOARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000665-50.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.27773708, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 13 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA 

FILHO 13/01/2020 18:47:39

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-87.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI DA SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000766-87.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

ODIRLEI DA SILVA NEVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos e etc. Compulsando os autos verifica-se a ausência do 

prévio requerimento indeferido. Desta forma, intime-se o autor para 

emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos o 

prévio requerimento administrativo indeferido junto ao INSS, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000553-81.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000553-81.2019.8.11.0034 CERTIDÃO INTIMAÇÃO das partes, através 

de seus procuradores que, foi agendada pelo Dr. Elder Rocha Lemos – 

Médico Perito - CRM 3151/MS, perícia médica a ser realizada no(a) parte 

requerente: LUCIMAR PEREIRA, no dia 13/03/2020, às 14h30min, na sede 

deste Juízo, devendo o(a) periciando(a) portar-se de Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação (caso possua) e 

todos os documentos referentes ao problema de saúde (laudos e exames) 

que pretenda oferecer à apreciação pericial. DOM AQUINO, 14 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) MARLI RIBEIRO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000057-52.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. D. S. (REQUERIDO)

H. M. D. J. (REQUERIDO)

B. C. A. (REQUERIDO)

O. L. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000057-52.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRO PANOSSO - MT6136-B, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom 

Aquino Data: 03/03/2020 Hora: 14:30 , devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente(s), cientificando(a,s) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo. DOM AQUINO, 14 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA 

TORRES OLIVEIRA 14/01/2020 16:27:43

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000624-83.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE 

DOM AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA LEITE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ARNALDO SILVA GALVAO (REQUERIDO)

CLEIDE CORTONESI FERREIRA (REQUERIDO)

CINTIA DANIELA SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

JOSUE DOS SANTOS COIMBRA (REQUERIDO)

APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

DARCEDITE SOARES ROCHA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000624-83.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

CLEITON FILGUEIRA SALES - MT23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

MT7619/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT Data: 

03/03/2020 Hora: 15:00 , devendo comunicar seu(ua,s) cliente(s), 

cientificando(a,s) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, bem como para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para intimação das partes 

requeridas e que as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). DOM AQUINO, 14 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 14/01/2020 18:34:45

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-90.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000630-90.2019.8.11.0034 CERTIDÃO INTIMAÇÃO das partes, através 

de seus procuradores que, foi agendada pelo Dr. Elder Rocha Lemos – 

Médico Perito - CRM 3151/MS, perícia médica a ser realizada no(a) 

requerente: CELSO DE OLIVEIRA, no dia 20/03/2020, às 14h20min, na 

sede deste Juízo, devendo o(a) periciando(a) portar-se de Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação (caso possua) e 

todos os documentos referentes ao problema de saúde (laudos e exames) 

que pretenda oferecer à apreciação pericial. DOM AQUINO, 14 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) MARLI RIBEIRO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000624-83.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTANA BARBOSA (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE 

DOM AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA LEITE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ARNALDO SILVA GALVAO (REQUERIDO)

CLEIDE CORTONESI FERREIRA (REQUERIDO)

CINTIA DANIELA SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

JOSUE DOS SANTOS COIMBRA (REQUERIDO)

APARECIDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

DARCEDITE SOARES ROCHA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000624-83.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

CLEITON FILGUEIRA SALES - MT23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

MT7619/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino Data: 03/03/2020 

Hora: 15:00, devendo comunicar seu(ua,s) cliente(s), cientificando(a,s) 

que o não comparecimento à audiência designada e não sendo 

apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e 

arquivamento do processo, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para citação e 

intimação das partes e que as guias serão retiradas diretamente do site do 

TJMT: http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). DOM AQUINO, 14 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 14/01/2020 18:45:10

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000653-36.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANIELE FARIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000653-36.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REU: AOTORY DA 

SILVA SOUZA - MS7785-A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino 

Data: 04/02/2020 Hora: 14:30 . DOM AQUINO, 15 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

15/01/2020 14:55:08

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000653-36.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANIELE FARIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000653-36.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): MARISE 

SOARES GUIMARAES DE SOUZA - MT7846, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de 

Dom Aquino Data: 04/02/2020 Hora: 14:30 , devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente(s), cientificando(a,s) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo. DOM AQUINO, 15 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA 

TORRES OLIVEIRA 15/01/2020 15:02:47

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES GOMES PEPPES (REQUERIDO)

LUIS ANTONIO DALZOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000303-48.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA 

ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - MT5461-B, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de 

Dom Aquino Data: 11/02/2020 Hora: 15:30 , devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente(s), cientificando(a,s) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo. DOM AQUINO, 15 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA 

TORRES OLIVEIRA 15/01/2020 15:53:18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-48.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINEI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT5461-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES GOMES PEPPES (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 403 de 1782



LUIS ANTONIO DALZOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000303-48.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

RAQUEL BERNARDES PRESTES - MT26634/O-O, ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - MT15819-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino 

Data: 11/02/2020 Hora: 15:30 . DOM AQUINO, 15 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 

15/01/2020 15:54:06

Certidão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000337-23.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 PROCESSO N. 

1000337-23.2019.8.11.0034 REQUERENTE: LOURIVAL RODRIGUES 

MIRANDA Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO VINICIUS DE MORAES - 

MT19046/O REQUERIDO: ADALGIZA APARECIDA LISBOA C E R T I D Ã O 

Nos termos do artigo 4º, § 4º, do Provimento nº 09/2007 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, e determinação do(a) MMº(ª). Juiz(a) de 

Direito, Dr(a). LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO, em decisão de id. 

n.20962884 e sentença id. n. 24120725, nos autos acima especificados, 

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins de direito, que o(a) Dr(a).Saulo 

Vinicius de Moraes, OAB/MT sob nº 19046, com escritório profissional, à 

Rua Carijós, n. 555, Sala 02, Bairro: Centro, na cidade de Jaciara-MT, 

atuou nesta Comarca como advogado(a) nomeado(a) por este Juízo, onde 

prestou Assistência Judiciária no processo em epigrafe. Certifico mais, 

que foram arbitrados honorários advocatícios equivalentes ao valor de 05 

(cinco) URHs, conforme Tabela da OAB/MT, para feitos desta natureza, a 

ser cobrado do Estado de Mato Grosso. DOM AQUINO, 13 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Erick Leite Ferreira Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-36.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000556-36.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 28069948, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo à movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para, querendo, 

apresente impugnação a contestação de ID. Nº 28069948, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 17 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 17/01/2020 14:18:47

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51176 Nr: 2724-96.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kassia Paula de Jesus Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 51176.

Vistos e etc.

Em que pese a a Certidão a ref. 34, verifica-se que a autora possui 

advogadas constituidas. Assim, manifestem-se as representantes legais 

da autora requerendo o que de direito ou informando se houve renuncia 

e/ou revpgação de mandato, com as medidas de estilo no prazo de 05 

dias.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50838 Nr: 2586-32.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Inicialmente, no que tange ao aditamento da inicial para incluir o atual 

prefeito municipal, o Sr. Valdécio Luiz da Costa no Polo passivo da ação, 

esta não merece acolhimento, isto porque a pessoa física do Prefeito atua 

na qualidade de representante do ente Municipal e em nome deste, não 

podendo assim responder pessoalmente a priori por obrigação do ente 

municipal, salvo situação excepcional que legitime sua inclusão. Assim, 

considerando que a de obrigação de fazer dirige-se à pessoa jurídica de 

direito público interno, indefiro o pedido de aditamento à inicial.

No que tange ao pedido de desmembramento do feito efetuado pelo Autor, 

quanto ao pedido de improbidade administrativa em face dao requerido 

JOSAIR JEREMIAS LOPES, por razão de economia e celeridade 

processual, DEFIRO. Expça-se o necessário.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 

324, do CPC). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as 

partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena 

de preclusão. Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 2130-48.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, para que tomem 

ciência acerca do laudo médico pericial de ref.28, apresentado pelo Dr. 

Elder Rocha Lemos – Médico Perito - CRM 3151/MS, para, querendo, se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (Art.477, §1º CPC), bem como a 

CITAÇÃO da Autarquia requerida, para que no prazo legal, responda a 

presente ação, conforme decisão de ref. 15, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57557 Nr: 2132-18.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes, através de seus procuradores, para que tomem 

ciência acerca do laudo médico pericial de ref.33, apresentado pelo Dr. 

Elder Rocha Lemos – Médico Perito - CRM 3151/MS, para, querendo, se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (Art.477, §1º CPC), bem como a 

CITAÇÃO da Autarquia requerida, para que no prazo legal, responda a 

presente ação, conforme decisão de ref. 19, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62158 Nr: 1783-78.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Intimação do advogado da parte ré, Dr. Edmilson Vasconcelos de Moraes, 

OAB/MT 8548, para especificar as provas que ainda pretende produzir, no 

prazo de 15(quinze) dias, indicando objetivamente sua finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento (art. 324, do CPC). Sendo 

requerida a produção de prova testemunhal, a parte deve, no mesmo 

prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58473 Nr: 2537-54.2018.811.0034

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARIA 

EXPEDITA GREGÓRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2537-54.2018.811.0034

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

MARIA EXPEDITA GREGÓRIO DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: Osmar Santos

FINALIDADE: FAZ SABER, a todo quanto o presente edital virem dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a interdição de OSMAR 

SANTOS, CPF: 03498670115, RG: 0161705-2 SSP MT Filiação: Henrique 

dos Santos e Merenciana Moreira dos Santos, data de nascimento: 

09/07/1934, brasileiro(a), natural de Rio Branco-BA, casado(a), produtor 

rural, Endereço: Av. Júlio Muller, Nº 110, Bairro: Centro, Cidade: Dom 

Aquino-MT, por sentença proferida em 01/10/2019. Limites da interdição: 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

Causa da Interdição: Paciente idoso, HAS/Hipertens/On tipo 2/ 

dislipidêmico, IRC – CLCR – 20%, com síndrome demencial provável 

demência vascular, com alterações do comportamento e inadequação 

social. Prazo da interdição: Indeterminado. Curadora Nomeada: MARIA 

EXPEDITA GREGÓRIO DOS SANTOS, CPF 82686998172, RG 160809 SSP 

MT Filiação: José Gregório Sobrinho e Josefa Moreira da Silva, data de 

nascimento: 24/11/1941, brasileiro(a), natural de Caririassu-CE, casado(a), 

aposentada. O prazo deste edital é do art. 755, § 3º do Código de 

Processo Civil.

SENTENÇA: Código nº. 58473. Vistos e etc. Cuida-se de Ação De 

Interdição Com Pedido de curatela Em Antecipação De Tutela ajuizada pelo 

MINISTERIO PÚBLICO tendo como Interditando o Sr. OSMAR SANTOS e em 

favor de sua esposa MARIA EXPEDITA GREGÓRIO DOS SANTOS, 

alegando, em síntese, que o idoso encontra-se incapacitado para 

responder pelos atos de sua vida civil, apresentado distúrbio auditivo, 

demência, acometido de Transtorno Afetivo Bipolar, limitações físicas e 

mentais e possuindo também algumas doenças como diabetes, 

hipertensão, dentre outros. Conta também que o interditando apresenta 

comportamentos anormais, isolamento, evacuou em frente a um 

supermercado e outros locais; que urina constantemente em frente ao 

banco e esta totalmente sem noção para conduzir seu veículo, inclusive 

sua carteira de habilitação encontra-se vencida. Outrossim, extrai-se da 

prefacial que o interditando carece de constante assistência e auxílio. Com 

lastro nestas premissas, postula a Parte Autora pela decretação de 

interdição do Interditando. Com a inicial vieram os documentos. A tutela 

antecipada foi deferida (ref. 4), concedendo-se a curatela provisória do 

interditando à sua esposa MARIA. O interditado foi regularmente citado 

(Ref. 12). Houve a realização de audiência (Ref. 20) momento em que 

efetuou a entrevista do interditando, bem como fora nomeada Dra. Elaine 

Freire Alves como curadora do interditando, igualmente, em ref. 86 fora 

apresentada contestação por negativa geral. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido 

formulado pelo Ministério Público para interdição de OSMAR SANTOS. O 

entendimento predominante nos tribunais é que a ação de interdição 

possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens 

do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 
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interrogatório do interditando (ref: 19), ele possui sério problema de 

audição. Demais disso, conforme Relatório médico subscrito pelo Dr. 

Haitham Ahmad, o interditando possui 84 anos, sendo possuidor de 

hipertensão, dislipidêmico, possuindo ainda diabetes melittus insulino 

dependente, distúrbio auditivo e demência, bem como necessita receber 

acompanhamento em período integral devido suas limitações físicas e 

mentais. Ademais, o laudo medico subscrito pela Dra. Waltyane P. 

Poussan: “(…) Paciente idoso, HAS/Hipertens/On tipo 2/ dislipidêmico, IRC 

– CLCR – 20%, com síndrome demencial provável demência vascular, com 

alterações do comportamento e inadequação social. Sendo incapaz de 

responder pela sua vida Civil”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 

1767, inciso I do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita 

Maria Helena Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o 

encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, 

não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou 

deficiência mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos 

iniciais, assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se 

dispensável a designação de audiência de instrução, bem como a 

designação de pericia. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, para decretar a 

interdição de OSMAR SANTOS, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o 

interditando ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Expeça-se o necessário para averbação no registro civil do Interditado. 

Nomeio lhe curadora a Sra. MARIA EXPEDITA GREGÓRIO DOS SANTOS, 

sua cônjuge. Em obediência ao disposto no artigo 755. §3, do Código de 

Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente decisão no registro civil e publique-se na imprensa local e no 

diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias. Sem custas ou 

honorários advocatícios. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Por fim fixo o valor de 4 (quatro) URH´s em favor da 

advogada nomeada como curadora especial. Expeça-se a competente 

certidão de honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida Torres Oliveira, digitei. Dom Aquino - 

MT, 12 de novembro de 2019. Erick Leite Ferreira - Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54992 Nr: 983-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:23995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital De Citação

 Prazo: 30 Dias

AUTOS N.º 983-84.2018.811.0034 - Código: 54992

ESPÉCIE: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Alaide Teles da Silva

PARTE RÉ:

 CITANDO(A, S) Os herdeiros: Vicente Alves de Jesus: João Alves de 

Jesus, Geraldo Alves de Jesus, Venice Alves de Jesus e Cleonice Alves 

de Jesus.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.297,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos herdeiros acima mencionados, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação, consoante 

consta da petição inicial a abaixo transcrita, para comparecerem aos 

autos e demonstrar o interesse no pedido de Alvará Judicial formulado 

pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital.

 Resumo da Inicial: ALAÍDE TELES DA SILVA, brasileira, viúva, pensionista, 

portadora do RG sob o nº 388 450 SSP/MT e do CPF nº 482.041.451-87, 

residente e domiciliada na Avenida Costa e Silva, nº 10, Bairro Beira Rio, 

CEP 78830000, vem por sua advogada e bastante procuradora que esta 

subscreve, com endereço profissional à Rua Bartira nº 1.259, Bairro 

Planalto, CEP 78820.000, Jaciara-MT, endereço eletrônico: 

gldgirlene@gmail.com, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

pleitear: ALVARÁ JUDICIAL o que faz pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos: PRELIMINARMENTE I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A 

Requerente não pode arcar com as despesas processuais. Para tanto, 

faz juntada do documento necessário - declaração de pobreza. Por tais 

razões, pleiteia-se os benefícios da Justiça Gratuita, assegurada pela 

Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV e pela Lei 13.015/2015 (CPC), artigo 

98 e seguintes. II. DOS FATOS Conforme Certidão de Óbito anexa, na data 

de 28 (vinte e oito) de novembro de 2010 o Sr. Vicente Alves de Jesus, 

veio a falecer causa ignorada, (em consequência de insuficiência 

cardíaca, hipertensão arterial e câncer de próstata). O de cujus era viúvo 

e deixou como companheira a Sra. ALAIDE TELES DA SILVA, ora 

requerente. A Requerente solicitou o registro tardio de óbito do de cujus, 

conforme cópia de mandado de intimação e sentença abaixo 

demonstrados. A Requerente viveu com o Requerido por mais de 12 anos, 

conforme documentos acima, no endereço informado pela conta de água 

no ano de 2007, IPTU referente ao ano de 2005, cartão de vacina no ano 

de 2010, e testemunhas. Infelizmente, o de cujus não teve tempo hábil 

para verificar sua conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) e realizar o saque dos valores depositados. Motivo pelo 

qual justifica-se a expedição de ofício para o Banco Caixa Econômica 

Federal com o objetivo de sacar saldo de FGTS em nome do falecido, por 

parte da companheira, ora Autora. Vale ressaltar que a requerente não 

tinha conhecimento da existência desses valores, razão pela qual 

somente entra em juízo anos depois do falecimento. A requerente entrou 

em contato com a Caixa Econômica Federal, a fim de receber o montante 

devido ao companheiro, sendo informada de que necessitaria de 

autorização judicial para tanto. Razão pela qual vem a este juízo requerer 

a expedição de alvará judicial. III. DO DIREITO É cediço em nosso 

ordenamento jurídico que a competência é da Justiça Estadual em 

conceder Alvará Judicial aos herdeiros, a fim de receberem valores ainda 

não resgatados pelos respectivos titulares, senão vejamos: Súmula 161/ 

STJ: Competência - Autorização - Levantamento - PIS-PASEP e FGTS - 

Falecimento do Titular É da competência da Justiça Estadual autorizar o 

levantamento dos valores relativos ao PIS-PASEP e FGTS, em decorrência 

do falecimento do titular da conta. A Lei no. 6.858/80, em sua ementa, 

preceitua, in verbis: “DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO AOS DEPENDENTES 

OU SUCESSORES, DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELOS 

RESPECTIVOS TITULARES.”; Os artigos 1º, e 2º, da referida lei, estipulam, 

in verbis: “Art. 1º Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e os montantes das CONTAS INDIVIDUAIS do FUNDO DE 

GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 

PIS-PASEP, NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELOS RESPECTIVOS TITULARES, 

SERÃO PAGOS, EM COTAS IGUAIS, AOS DEPENDENTES HABILITADOS 

PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL ou na forma da legislação específica 

dos servidores civis e militares, E, NA SUA FALTA, AOS SUCESSORES 

PREVISTOS NA LEI CIVIL, INDICADOS EM ALVARÁ JUDICIAL, 

INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. Verifica-se da 

leitura do texto legal, a possibilidade de levantamento da quantia, nos 

moldes em que postulada, visto que a Requerente é sucessora do 

falecido, na qualidade de companheira, conforme testemunhas e 

documentos. II - DO PEDIDO E DOS REQUERIMENTOS Posto isso, requer 

que Vossa Excelência se digne a: a) Conceder os benefícios da justiça 

gratuita, vez que a Requerente se declara pobre na acepção legal. b) 

EXPEDIR o competente ALVARÁ JUDICIAL, determinando a CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, que LIBERE as quantias existentes em nome do Sr. 

VICENTE ALVES DE JESUS, inscrição do PASEP 121.01350.19-1, Banco 

Caixa Econômica Federal, inscrição 12276340 322, PV. Pagador: 1248-9 

bem como quaisquer outras quantias que existam em nome do Sr. 
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VICENTE, em favor da Requerente. c) Requer provar o alegado com todos 

os meios de prova permitidos e previstos em direito, especialmente a 

prova documental, pericial e testemunhal. Dá-se à presente o valor de R$ 

1.297,00 (mil duzentos e noventa e sete reais), apenas para efeitos 

fiscais. Termos em que, Pede deferimento. Dom Aquino - MT, 07 de maio 

de 2018. GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB/MT 23.995.

 Despacho: Vistos e etc. Diante da impossibilidade de intimação pessoal 

dos herdeiros do de cujus João Alves de Jesus, Geraldo Alves de Jesus, 

Venice Alves de Jesus e Cleonice Alves de Jesus, tendo em vista que a 

requerente desconhece o paradeiro dos mesmos, bem como 

considerando que já fora procedido com buscas pelo SIEL (ref. 49), sendo 

assim DEFIRO o pedido de citação por edital. Após, CERTIFIQUE-SE o 

decurso do prazo, em seguida, voltem-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO Eu, 

Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico Judiciário, digitei.

 Dom Aquino - MT, 18 de dezembro de 2019.

 Erick Leite Ferreira

 Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34944 Nr: 741-67.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Gomes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS VIANA COUTINHO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:Mat. 2688839

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) das partes autoras/exequentes, para que 

tome ciência acerca do inteiro teor dos Ofícios Requisitórios 

(Precatório/RPV), expedidos às ref. 83 a 86, nos presentes autos 

conforme Res. CJF 458/2017, art. 11, e para, que no prazo legal, 

querendo, se manifeste.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58642 Nr: 62-91.2019.811.0034

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URIAS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 62-91.2019.811.0034

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: URIAS RODRIGUES DE SOUZA

FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, de que foi decretada a interdição de URIAS RODRIGUES DE 

SOUZA, CPF: , RG: 0687757-5 SSP MT Filiação: Antonia Rodrigues de 

Souza, data de nascimento: 21/01/1969, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, solteiro(a), Endereço: Av. Duque de Caxias, Nº 33, Bairro: Vila 

Ferreira Mendes, Cidade: Dom Aquino-MT, por sentença proferida em 

24/10/2019. Limites da Interdição: absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Causa da Interdição: esquizofrenia. 

Prazo da Interdição: indeterminado. Curadora nomeada: MARIA 

AUXILIADORA DE SOUZA, RG: 1355724-6 SSP MT Filiação: Antônia 

Rodrigues de Souza, data de nascimento: 06/08/1978, brasileiro(a), natural 

de Dom Aquino-MT, Endereço: Av. Costa e Silva, Nº 03, Bairro: Conjunto 

Novo Horizonte, Cidade: Dom Aquino-MT. O prazo deste edital é do art. 

755, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/01/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição com pedido de 

Curatela em antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério Público em favor 

do incapaz URIAS RODRIGUES DE SOUZA, objetivando o deferimento de 

sua curatela à sua irmã, Sra. Maria Creonice Rodrigues da Silva. Recebida 

a inicial, fora determinada a citação do interditando, bem como 

designou-se audiência para a entrevista do mesmo (ref. 04). Devidamente 

citado em ref. 21. A ref. 25 fora realizada audiência de entrevista com o 

interditando, momento em que fora deferido liminarmente a curatela em 

favor da Sra. Mario Creonice Rodrigues da Silva. A ref. 35 o MPE requereu 

a alteração Curadoria para a Sra. Maria Auxiliadora de Souza, irmã do 

interditado, tendo em vista que a Sra. Maria Auxiliadora informou que: “... o 

incapaz Urias Rodrigues de Souza é deficiente mental, porém quando ele 

estava sob os cuidados da falecida Geneci Rodrigues Macedo, fazia 

caminhada de manhã, frequentava a casa dos vizinhos, ia até o 

marcadinho próximo a residência comprar pão, bem como era aluno da 

Pestalozzi. Que atualmente o Sr. Urias Rodrigues de Souza ‘anda firmando 

nas paredes, parecendo que está dopado’ e ainda, sua alimentação está 

sendo regrada pela Sra. Maria Creonice. Que em uma janta, na residência 

da Sra. Vera, ex-esposa do tio Armando, a Sra. Maria Creonice serviu 

uma pequena quantidade de arroz para Urias Rodrigues de Souza, pois 

segundo ela ‘se ele comesse misturado, ele ia querer defecar’. Assim, 

naquele dia Urias só jantou arroz. Que, além disso, na mesma ocasião a 

Sra. Maria Creonice colocou o colchão no chão para que Urias pudesse 

dormir, pois segundo ela, Urias cai da cama. Entretanto, a declarante relata 

que Urias nunca dormiu em colchão no chão, ele sempre teve seu quarto e 

sua cama. Que a Sra. Maria Creonice reside em uma casa de aluguel na 

cidade de Cuiabá/MT e no local não tem quarto sobrando, pois na 

residência tem muita gente. Assim, foi colocado para Urias uma cama na 

área dos fundos. (…) Que Maria Creonice não deixa os irmãos visitarem o 

incapaz Urias em sua residência, bem como que quando estão em Dom 

Aquino e a declarante vai visitá-los, ‘é o tempo todo pedindo pra Urias 

calar a boca’ (…) que Urias está sofrendo lá em Cuiabá/MT (...)”. Instado a 

se manifestar a Sra. Mario Creonice requereu a designação de uma 

audiência de conciliação (ref. 45, pedido este que fora deferido conforme 

decisão de ref. 47. Em audiência a ref. 61 o Sra. Maria Auxiliadora 

informou que deseja ser nomeada como curadora do interditando. 

Vieram-me os autos a conclusão. É o relatório. Fundamento e decido. DA 

INTERDIÇÃO Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério Público para 

interdição de URIAS RODRIGUES DE SOUZA. O entendimento 

predominante nos tribunais é que a ação de interdição possui caráter 

social, a fim de garantir a proteção da pessoa e dos bens do(a) 

interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que o(a) 

requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório do interditando (ref: 25), a situação precária que se 

encontra o mesmo, tendo em vista, que o mesmo possui qualquer 

discernimento do que estava ocorrendo no ato. Demais disso, conforme 

atestado médico subscrito pela Dra. Elizangela A. Arraes, entende-se: 

“atesto para devidos fins que o paciente Urias Rodrigues de Souza, 

portador de enfermidade psiquiátrica, esquizofrenia, necessita de 

acompanhamento ou um tutor para realizar suas atividades cotidianas”. 

Neste sentido julgou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DOENÇA MENTAL - PERÍCIA MÉDICA 

CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO COMPROVADA - 

CURATELA NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO. 01. A deficiência mental 

prevista no ordenamento jurídico não se refere à deficiência permanente 

ou transitória, mas sim àquela que comprometa o regular exercício dos 

atos da vida civil. 02. Restando comprovado que a apelada encontra-se 

destituída da capacidade necessária para a prática dos atos da vida civil, 

necessária faz-se sua interdição, uma vez que a curatela resguardará os 

seus direitos, com o gerenciamento de seus atos, a fim de preservar a 
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sua integridade e a administração de seus bens. Apelo provido. (Número: 

47196 – Ano: 2005 – Magistrado: DONATO FORTUNATO OJEDA). 

Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I do Código Civil, a 

curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu 

Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público cometido, por 

lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os 

bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de 

fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80). 

Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, assim, devem ser tidos 

por procedentes. Logo, torna-se dispensável a designação de audiência 

de instrução, bem como a designação de pericia. Quanto à curadora, no 

caso dos autos o curatelado vivia sob a curatela de sua irmã Maria 

Creonice Rodrigues da Silva, no entanto ante as informações angariadas 

pelo MPE, requereu assim que a curatela do interditado seja deferida a sua 

outra irmã, Sra. Maria Auxiliadora de Souza. Considerando a informação 

de que o interditando não gostaria de residir na comarca de Cuiabá/MT, 

bem como as informações trazidas pelo MPE, conforme termos de 

declarações de ref. 35, verifica-se que o melhor interesse no momento 

para o interditando será residir juntamente com sua irmã MARIA 

AUXILIADORA, pessoa esta que exarou a vontade de ter a curatela do 

mesmo. DISPOSITIVO Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição 

de URIAS RODRIGUES DE SOUZA, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o 

interditando ficará privada de, sem curador, emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração (CC, art. 1782). 

Nomeio lhe curadora a Sra. MARIA AUXILIADORA DE SOUZA, sua irmã, 

aplica-se no caso o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas 

sanções. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima. 

Por consequência revogo a liminar deferida a ref. 26. Em obediência ao 

disposto no artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente decisão no registro civil e 

publique-se na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com 

intervalos de dez dias. Expeça-se o necessário para averbação no 

registro civil do Interditado. Sem custas ou honorários advocatícios. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao 

MP. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO Eu, Rosimeire 

Almeida Torres Oliveira, digitei. Dom Aquino - MT, 28 de novembro de 

2019. Erick Leite Ferreira Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56460 Nr: 1697-44.2018.811.0034

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, Pedro Noboru 

Kojima, Valdirene de Oliveira Kojima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão do oficial de justiça 

de ref.28 e requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31242 Nr: 1012-47.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Rações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida de Souza & Santos Souza LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fontolan Scaramuzza - 

OAB:220.482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o período de suspensão do feito, de 

acordo com o que estabelece o §1º, do inc. III, do art. 921, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. Certifico, ainda, que procedo a INTIMAÇÃO do 

Advogado da parte exequente, para que se manifeste nos presentes 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o decurso do 

prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35364 Nr: 929-60.2014.811.0034

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Russi, Tiago Zanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime o advogado nomeado para que em 05 (cinco) 

dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49747 Nr: 2054-58.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michael cesar Barbosa 

Costa - OAB:27.088, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime o advogado nomeado para que em 05 (cinco) 

dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54815 Nr: 905-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Almeida Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 408 de 1782



NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o 

Gestor das Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda 

a movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime o advogado nomeado para que em 05 (cinco) 

dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58500 Nr: 2554-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizelton dos Santos, Guilherme José Carlini, 

Kelvin Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, JESSIKA ORACIO SILVA - OAB:21888/O, Vitor 

Hugo Bena Medeiros - OAB:18.762

 Certifico e dou fé que, por determinação do M.M. Juiz de Direito, Dr. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho, foi designada nova data para realização de 

audiência instrutória nos presentes autos, a ser realizada em 29/01/2020, 

às 16:00hs, na Sala de Audiências da Vara Única da Comarca de Dom 

Aquino-MT. Certifico, ainda, que procedo a INTIMAÇÃO do(a)(s) 

advogado(a)(s) d(s)o réu/ré(s) acerca da referida audiência para oitiva de 

testemunhas agendada nos autos em epígrafe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47437 Nr: 1109-71.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Germano Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPS PAMCARY LOGISTICA E 

GERENCIAMENTO DE RISCO- LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Gimenes 

Menezes - OAB:218 600, Ligia T. Romão de Carvalho - OAB:215351

 Vistos, etc.

Ref. 68.

Defiro o pedido formulado pela parte requerida.

Promova o requerido as diligências necessárias para encaminhar a Carta 

Precatória para distribuição na Comarca Deprecada.

Às providências.

Cumpra-se.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58470 Nr: 2535-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Elisangela 

Ferreira da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BENITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

 AUTOS N.º 2535-84.2018.811.0034 – Código: 58470

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e 

Elisangela Ferreira da Silva Lopes

PARTE REQUERIDA: MARIA BENITE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/12/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, de que foi decretada a Interdição de Maria Benite, 

Cpf: 70488834139, Rg: 28135849 SSP MT Filiação: , data de nascimento: 

10/03/1944, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, viuvo(a), idosa, Endereço: 

Av. Pedro Celestino, 196, Bairro: Centro, Cidade: Dom Aquino-MT, por 

sentença proferida em 04/10/2019. Limites da Interdição: Relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da 

Interdição: Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVC). Prazo da 

Interdição: Indeterminado. Curadora nomeada: ELISANGELA FERREIRA DA 

SILVA LOPES. O prazo deste edital é do art. 755, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.

SENTENÇA: Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO C.C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor 

da idosa MARIA BENITE, visando que seja decretada a sua interdição, 

nomeando como curadora definitiva a neta da idosa, SRA. ELISÂNGELA 

FERREIRA DA SILVA LOPES, alegando, em síntese, em síntese, que a 

idosa encontra-se incapacitada em virtude de seu problema de saúde – 

Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVC) e por conta disso fica sob 

os cuidados de sua filha Deici Ferreira da Cruz. Acontece que a Sra. Deici 

não é alfabetizada, motivo pelo qual pugna para que seja nomeada como 

curadora a neta da idosa, Sra. Elisangela Ferreira da Silva Lopes. 

Outrossim, extrai-se da prefacial que a interditanda carece de constante 

assistência e auxílio. Com lastro nestas premissas, postula a Parte Autora 

pela decretação de interdição da Interditanda. Com a inicial vieram os 

documentos. A tutela antecipada foi deferida (ref. 4), concedendo-se a 

curatela provisória da interditanda à sua neta ELISANGELA. A interditada 

foi regularmente citada (Ref. 22). Houve a realização de audiência (Ref. 

25) momento em que efetuou a entrevista da interditanda, bem como fora 

nomeada Dra. Marise Soares Guimarães de Souza como curadora da 

interditanda, igualmente, em ref. 33 fora apresentada contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cuida-se de pedido formulado pelo Ministério Público para 

interdição de MARIA BENITE. O entendimento predominante nos tribunais é 

que a ação de interdição possui caráter social, a fim de garantir a 

proteção da pessoa e dos bens do(a) interditando(a), desde que haja 

indícios e suspeitas de que o(a) requerido(a) não detém plena capacidade 

de entendimento. Conforme ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, 

vê-se claramente do interrogatório da interditanda (ref: 25), a situação 

precária que se encontra a mesma, tendo em vista, que a mesma e 

cadeirante, não possuindo qualquer discernimento do que estava 

ocorrendo no ato, bem como possui sério problema de audição. Demais 

disso, conforme atestado médico subscrito pelo Dr. Rogerio, entende-se: 

“(…) Atesto para fins de documentação que Maria Benite esta 

incapacitada, devido sequelas de AVC H, devendo receber benefícios 

previdenciários”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, inciso I do 

Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena 

Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de MARIA 

BENITE, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil. Via de consequência, o interditando ficará privada de, 

sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que não sejam 
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de mera administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curadora a Sra. 

Elisangela Ferreira da Silva Lopes, sua neta. Em obediência ao disposto no 

artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no registro civil e publique-se 

na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez 

dias. Expeça-se o necessário para averbação no registro civil do 

Interditada. Sem custas ou honorários advocatícios. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ. Por fim fixo o valor de 4 (quatro) URH´s em 

favor da advogada nomeada como curadora especial. Expeça-se a 

competente certidão de honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO. Eu, Antonio dos Reis 

Lima Filho - Técnico Judiciário, digitei. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital de Interdição, que será publicado por três vezes com 

intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Dom Aquino - MT, 19 de dezembro de 2019.

 Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53036 Nr: 87-41.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, Jaime Russi, MUNICIPIO 

DE DOM AQUINO/MT, EMPRESA LIMPA FOSSA JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de EMPRESA LIMPA FOSSA JACIARA, 

JAIME RUSSI E MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT, todos já qualificados nos 

autos.

Conforme petição (ref.34) acostada nos autos, o exequente pugnou pela 

extinção da ação em relação a empresa LIMPA FOSSA JACIARA e JAIME 

RUSSI, vez que, os mesmos cumpriram com as cláusulas do Termo de 

Ajustamento de Conduta.

Entretanto, em relação ao executado Município de Dom Aquino o 

exequente pugna seja efetivada a multa diária de 100,00 (cem reais) 

contra o requerido, devendo os autos serem remetidos à contadoria 

judicial.

 Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação em 

relação a empresa LIMPA FOSSA JACIARA e JAIME RUSSI tendo em vista, 

que os mesmos cumpriram com as cláusulas do Termo de Ajustamento de 

Conduta, conforme petição (ref.34), nos termos do art. 924, inciso II, do 

NCPC, JULGO extinta a presente execução com resolução do mérito, em 

relação a LIMPA FOSSA JACIARA e JAIME RUSSI .

No que se refere ao Município de Dom Aquino/MT, intime-o 

derradeiramente, para que comprove, no prazo de 45(quarenta e cinco) 

dias, o cumprimento de todas as cláusulas do Termo de Ajustamento de 

Conduta, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais).

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56936 Nr: 1877-60.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Henriqueta Maria Marcelina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ref.23: Defiro. Aguarde-se o decurso do prazo de suspensão e, em 

seguida, intime-se a parte autora, para que no prazo 05(cinco) dias se 

manifeste em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56828 Nr: 1834-26.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva 

Munhoz - OAB:21.788, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 Vistos.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 61758 Nr: 1565-50.2019.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Pontes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Vistos.

Tratam-se de Embargos à Execução opostos por Município de Dom 

Aquino.

 Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de 

efeito suspensivo, vez que a execução não se acha garantida por 

penhora ou caução, na forma do art. 919, § 1º, do CPC.

 A probabilidade do direito não autoriza, sem a garantia da execução, o 

efeito pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de 

efeito suspensivo.

 Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na 

pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) 

impugnação, no prazo de 15 dias. Oportunamente, tornem conclusos.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3381-38.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO para sanar a retro contradição da forma como acima 

fundamentado, para onde se lê: Desse modo, verificada a 

omissão/contradição da sentença de ref.106, de rigor o provimento dos 

presentes embargos de declaração para constar no dispositivo da 

sentença a referida condenação da parte autora em honorários 

sucumbenciais, da seguinte maneira: “[...] Face ao princípio da causalidade 

e ante a extinção prematura da ação condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais equitativamente no valor de 

R$5.000,00(um mil e quinhentos reais) [...]”Leia-se: Desse modo, 

verificada a omissão/contradição da sentença de ref.106, de rigor o 

provimento dos presentes embargos de declaração para constar no 

dispositivo da sentença a referida condenação da parte autora em 

honorários sucumbenciais, da seguinte maneira: “[...] Face ao princípio da 

causalidade e ante a extinção prematura da ação condeno a parte autora 

ao pagamento de honorários sucumbenciais equitativamente no valor de 

R$5.000,00(cinco mil reais) [...]”. PRIC.Às providências. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 1371-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR ALVES DE FREITAS, Noena Francisca 

de Moraes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Carlos Martins, TERCEIRO 

DESCONHECIDO, Ildo Soares de Brito, Maria Auxiliadora Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BLANK - 

OAB:20218/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Código n.º 55803.

 VISTOS E ETC.

Trata-se de Ação De Rescisão Contratual C/C Reintegração De Posse Com 

Mandado Liminar proposta por Paulo Cesar Alves de Freitas e Noena 

Francisca de Moraes Freitas em face de Ildon Soares de Brito, Maria 

Auxiliadora Alves da Silva e Elvis Carlos Martins, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À ref. 73 as partes informam que firmaram acordo, bem como pugnam pela 

extinção do feito.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, Homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de ref. 

124.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes, pela parte requerida, ressalvado o 

disposto no artigo 98, §3º do mesmo códex.

Certifique-se imediatamente o transito em julgado frente a renuncia ao 

prazo recursal.

Publique-se. Intime-se.

Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36612 Nr: 1517-67.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:MT 9.961-E, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553/0, Demércio Luiz Gueno - OAB:11.482B, Renato Dias 

Coutinho Neto - OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da petição de id. e querendo 

se manifeste no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47302 Nr: 1046-46.2017.811.0034

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUROSAN RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O, Décio Cristiano Piato - OAB:7.172, Duilio Piato e 

Advogados Associados - OAB:271, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.Expeço nesta data alvará do valor incontroverso.Às 

p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 810-60.2018.811.0034

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZDORM, ARMQ, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Nogueira 

Nicolino - OAB:8941/O
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 Código nº. 54670.

Vistos e etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 2144-32.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS DOMICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB: 8.123 /PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 Código nº. 57588.

Vistos etc.

 Sobre os embargos de declaração de ref. 32 dê-se vista dos autos ao 

embargado para que se manifeste, no prazo legal.

Após, tornem-me conclusos.

Cumpra-se.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32648 Nr: 1340-40.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcondes de Araujo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panamericano Arrendamento Mercantil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 Vistos.

 Atento ao inteiro teor da certidão de ref.125, verifica-se que o Requerente 

recolheu as Custas e Taxa Judiciária erroneamente em forma de Depósito 

Judicial, conforme documento juntado à ref. 38.

 Outrossim, considerando à certidão de ref.131 que informou nos autos 

que na conta 4100130980682 vinculada a este processo existe o valor de 

R$ 467,32 (quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), 

atrelado ao fato de que a parte autora pretende a expedição de alvará de 

levantamento à ref.135, determino que: 1- Certifique-se a escrivania se o 

valor que o autor pretende levantar (ref.135) é referente ao depósito 

realizado à ref.138 para pagar as custas judiciais do processo.

 2- Certifique-se a escrivania se há valores vinculados ao processo 

referente a depósito incidental deferido em sede de tutela à ref.04 dos 

autos.

 3- Após, cumpridas as determinações acima, tornem-me conclusos para 

deliberações pertinentes ao caso.

 Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35230 Nr: 857-73.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MESQUITA POVUAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 Vistos.

Ref.69: Em que pese o pedido da autora verifica-se que há necessidade 

de apresentação do devido cumprimento de sentença acompanhado de 

memória de cálculo atualizado do débito.

Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo 15(quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Ás providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45072 Nr: 100-74.2017.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:21.150-A

 Código nº. 45072.

Vistos.

Em que pese o pedido do exequente de liberação dos valores depositados 

pelo executado, verifica-se que este apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando ainda excesso de execução. Assim, 

sobre a referida impugnação manifeste-se o Exequente no prazo de 15 

dias. Após conclusos.

Intime-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37219 Nr: 217-36.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTE FLORESTAL LTDA, BEATRIZ 

BEZERUSKA, VILMAR JOSÉ BERTÉ, Antenor Berté

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-Procurador do estado - OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO - OAB:8649, Dr. Edeval Dorico da Cruz e 

Silva - OAB:9091, Dra. Cyntia Katheuscia da Cruz e Silva - OAB:8649, 

Edeval Dorico da Cruz e Silva - OAB:9091

 Cód. 37219Vistos etc.Ressai da Ref. 71, exceção de pré-executividade 

veiculado por BERTÉ FLORESTAL LTDA, BEATRIZ BEZERUSKA, 
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ANTENOR BERTÉ e VILMAR JOSÉ BERTÉ, em face da Fazenda Pública 

Estadual, onde aduz, em síntese, a irregularidade da inclusão dos 

executados na CDA que instrui a presente execução, requerendo que 

seja determinado o imediato desbloqueio dos valores penhorados nas 

contas correntes dos sócios da Executada.Instada à manifestação, a 

exequente quedou-se inerte, conforme ref. .76.Vieram-me os autos 

conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.A presente exceção 

de pré-executividade não reúne condições de provimento, por demandar 

dilação probatória. Explico.Quanto à responsabilidade dos sócios 

excipientes, a responsabilidade pela dívida de sócio que consta na CDA é 

presumida, cabendo aos sócios, no caso, comprovar a ausência de suas 

responsabilidades. (...) DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, REJEITO a exceção de pré-executividade manejada por BERTÉ 

FLORESTAL LTDA, BEATRIZ BEZERUSKA, ANTENOR BERTÉ e VILMAR 

JOSÉ BERTÉ em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. No mais, 

intime-se o exequente para pugnar o que dê direito no prazo 15(quinze) 

dias.Intimem-se.____________________________________________LEN

ER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32569 Nr: 1267-68.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Aparecido Razera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53428 Nr: 275-34.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação de ref. 44 foi interposto 

tempestivamente.

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, 

apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 1005-84.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Lopes Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos.

 Considerando, a regularização do polo ativo da ação à ref.57, homologo a 

habilitação de herdeiros.

Assim sendo, determino que se expeça RPVs/PRECATÓRIOS em favor da 

parte exequente requisitando o pagamento das parcelas atrasadas nos 

termos dos cálculos apresentados à ref.56.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33196 Nr: 67-89.2014.811.0034

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luzia Durado Garcia 

- OAB:23995/0

 Código nº. 33196.

Vistos e etc.

Trata-se de medida de proteção à criança ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, agindo no interesse de J. V. dos A. K., e em face de 

MARIA HELENÍCIA BRAGA DE SOUZA, todos devidamente qualificado nos 

autos.

Verifica-se que em sentença de ref. 64 fora julgado procedente o pedido 

ministerial determinando: “a manutenção do afastamento cautelar da 

requerida MARIA HELENÍCIA BRAGA DE SOUZA de suas funções, não 

devendo a própria ministrar aulas para crianças e adolescentes, até que 

apresente laudo de avaliação psicológica e psiquiátrica que ateste possuir 

equilíbrio emocional compatível com aquele exigido para o exercício da 

pedagogia. A presente decisão não impede, entretanto, que a ré ministre 

aulas para adultos ou desempenhe outras funções durante o período de 

afastamento”.

Outrossim, em ref. 151, a requerida apresentou aos autos laudo de 

avaliação médica e psiquiátrica, bem como pugnou pela extinção das 

medidas.

 Instado a se manifestar o MPE manifestou-se favoravelmente à extinção 

do afastamento da requerida de suas funções como professora (ref. 

158).

É o relatório. Decido.

 Verifica-se que a requerida comprovou estar apta a exercer o cargo de 

pedagoga, conforme laudos de avaliações acostado a ref. 151, bem como 

em manifestação ministerial este se manifestou pela extinção do 

afastamento da requerida.

 Diante do exposto, tendo a requerida comprovado mediante avaliação 

médica psiquiátrica e psicológica que possui equilíbrio emocional 

compatível com o mister desempenhado, em consonância com o parecer 

minsiterial , REVOGO o afastamento cautelar da Requerida Sra. Maria 

Helenícia Braga de Souza de suas funções retro determinado que à 

impediam de ministrar aulas para crianças e adolescentes.

 Intime-se.

Após nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10124 Nr: 1220-70.2008.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Serafim de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior 

/Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Ante o exposto e, por tudo que dos autos constam, reconheço a 

ocorrência prescrição e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em 

conformidade com o artigo 174, do CTN. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do 

NCPC.Sem custas. Por fim, após o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.Dom Aquino/MT, 11 de Novembro de 2019.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43022 Nr: 1173-18.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMONE ROCHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

 Oficie-se ao INSS para que implante ou comprove a implantação do 

benefício concedido à parte autora nos termos do retro sentença, no 

prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

 No mais, certifique-se sobre o trânsito em julgado da sentença de ref.69.

 Às providências. Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 519-02.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THESTOESSES FERREIRA CANDIDO, Dirce Regina 

Celice Ferreira, Andrea Celice Ferreira Cathalat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Tavares Peixoto, Sandra Nara 

Mariussi Peixoto, Raiane Anity Peixoto, Raphael Douglas Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/O, Graziella Auxiliadora Rodrigues Coutinho 

Cathalat - OAB:12.336, Valdir Ariones Pimpinati Junior - 

OAB:6.623-B, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 Com razão em parte o Embargante, no que pertine à omissão da decisão 

de ref.211, visto que, não mencionou a partir de que momento o cálculo 

deverá ser atualizado. Levando-se em consideração que à ref.192, este 

juízo, rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença dada a sua 

intempestividade, resta claro que os cálculos apresentados pelo 

exequente em fase de cumprimento de sentença não são mais passiveis 

de discussão face ao instituto da preclusão, sob pena de perpetuar-se a 

discussão do débito. Desse modo, o débito remanescente deverá ser 

atualizado somente a partir dos cálculos apresentados no cumprimento de 

sentença de ref. 154, com os acrescimos legais da multa e honorários 

advocatícios do artigo 523, §1º do CPC, bem como juros e correção legais. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO para sanar a retro OMISSÃO da forma como acima 

fundamentado, para onde se lê:” Ante a divergência de cálculos, Defiro o 

pedido de ref. 210, sendo assim, REMETAM-SE os autos à Contadoria 

Judicial para apuraçãos dos valores devidos. Após dê-se vista as partes, 

para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito Após voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.” Leia-se:” Ante a divergência de cálculos, REMETAM-SE os 

autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos a partir 

dos cálculos apresentdos em sede de cumprimento de sentença à ref. 

154, com os acrescimos legais da multa e honorários advocatícios do 

artigo 523, §1º do CPC, bem como juros e correção legais, 

descontando-se os valores já pagos pelo Executado. Após dê-se vista as 

partes, para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender de direito Após voltem-me os autos conclusos para 

d e l i b e r a ç õ e s . ”  À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.________________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 1193-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 Código nº. 47642.

Vistos etc.

Ref. 72: Rejeito o recurso de apelação interposto pelo réu, eis que 

intempestivo, conforme certidão de ref. 74.

Certifique-se o transito em julgado da sentença e remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas de estilo.

Expeça-se a guia de execução penal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57820 Nr: 2240-47.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:10691 

E/MT

 (...) Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, devidamente qualificados nos autos, como 

incursos nas sanções previstas no artigo 171 do Código Penal (uma vez) 

e nas penas do art. 147 do Código Penal, 4 (quatro) vezes, na forma do 
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art. 71 todos do Código Penal, e absolvê-lo das demais imputações(...) 

Verifico que o réu faz jus à detração penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 

12.736/2012.Somados os períodos de prisão preventiva, o réu 

permaneceu segregado por 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias. 

Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a PENA 

DEFINITIVA do réu RENATO DIAS COUTINHO NETO no patamar de 05 

(cinco) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 05 (cinco) 

meses e 03 (três) dias de detenção, com pagamento de 378 dias-multa 

fixados no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época 

do fato delituoso (...) Concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. 

(...) Expeça-se Alvara de Soltura para o que Réu seja colocado 

incontinenti em liberdade se por outro motivo não estiver preso. (...) 

.P.R.I.C. Dom Aquino, 16 de janeiro de 2019. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48132 Nr: 1434-46.2017.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, FRANCIELI 

VITÓRIA APARECIDA LOPES, JOSIANE APARECIDA DA CONCEIÇÃO 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora/exequente, para que tome 

ciência acerca do inteiro teor dos Ofícios Requisitórios (RPV ou 

Precatório), expedido às ref. 76 e 92, nos presentes autos conforme Res. 

CJF 458/2017, art. 11, e para, que no prazo legal, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31601 Nr: 341-87.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Código 31601

 VISTO,

Trata-se de execução de sentença proposta por JOSÉ PEDRO DA SILVA 

em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Ressai dos autos tanto a parte autora, quanto a sua representante foram 

intimados a se manifestar nos autos, contudo quedaram-se inertes 

(certidão de fls. 151).

 Pois bem.

Tendo em vista que a parte autora devidamente intimada para proceder 

com prosseguimento do feito, quedou-se inerte, extingo o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Dom Aquino, 21 de novembro de 2019.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38737 Nr: 934-48.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 Código nº: 38737.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto Banco do Brasil S/A em 

face de Leonir da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Dispõe o art. 524 do CPC que o requerimento de execução deverá ser 

instruído com demonstrativo descriminalizado e atualizado do débito, bem 

como o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º; o índice de 

correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; o 

termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; a 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; especificação dos 

eventuais descontos obrigatórios realizados; indicação dos bens 

passíveis de penhora, sempre que possível.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, 

qual seja R$ 337.594,53 (Trezentos e trinta e sete mil quinhentos e 

noventa quatro reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 

10% a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo.

 Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52651 Nr: 3358-92.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliano Pereira Borges, Aurelio Pereira Borges, Paulo 

José Pereira Borges, Vesquival Pereira Borges Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O, JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - 

OAB:9937/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Iderlom Rocha Carapía Filho - OAB:24.446, José 

Arnaldo Janssan Nogueira - OAB:19.081-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8184-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando objetivamente sua 

finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 324, do CPC).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53353 Nr: 237-22.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando objetivamente sua 

finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento (art. 324, do CPC).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 1801-07.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clebson de Souza Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARCOS FABIAN - 

OAB:22111/O, Rodrigo Antonio Costa Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 44245.

Vistos

Sobre o pedido de reserva de honorários de ref. 57, dê-se vistas dos 

autos ao advogado constituído a ref. 55, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12593 Nr: 267-04.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezi Barbosa de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora/exequente, para que tome 

ciência acerca do inteiro teor do Ofício Requisitório (RPV ou Precatório), 

expedido às fls. 218, nos presentes autos conforme Res. CJF 458/2017, 

art. 11, e para, que no prazo legal, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30910 Nr: 686-87.2012.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Cristina Magina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Guimarães Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estevão Pinheiro Jota - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Guimarães Porto - 

OAB:177934/OAB/RJ, Petúnia Guimarães Porto - OAB:172.651

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte 

autora: DR. ESTEVÃO PINHEIRO JOTA – OAB/MT 14.553, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais no valor total 

de R$ 4.462,83 (Quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta 

e três centavos), sendo R$ 2.231,42 referente a custas e R$ 2.231,42 

alusivos a Taxas judiciais, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados 

do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40444 Nr: 193-71.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: QNDS, GLdSRFrpQNdS, CFdSRFrpQNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101
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ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DOM AQUINO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 193-71.2016.811.0034

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: QUEILA NUNES DA SILVA e Gabriel Lucas da Silva 

Rodrigues Ferreira rep/ por Queila N. da Silva e Cíntia Fernanda da Silva 

Rodrigues Ferreira rep/ por Queila Nunes da Silva

PARTE REQUERIDA: IVAN RODRIGUES FERREIRA

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivan Rodrigues Ferreira, Cpf: 

00552543144, Rg: 61287035 SSP PR Filiação: Antônio Procópio Ortiz 

Ferreira e Felícia Rodrigues Ferreira, data de nascimento: 29/03/1985, 

brasileiro(a), natural de Quedas do Iguaçu-PR, divorciado(a), Endereço: 

Rua Pau Brasil, Quadra 08, Lote 16, Bairro: Setor Buenos Aires, Cidade: 

Posse-GO, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Fica, ainda, CIENTE de 

que para efetuar o pagamento poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE, Emitir Guia - Custas Finais/Remanescentes, 

preencher campos com numero do processo (buscar) clicar em próximo e 

preencher restante dos dados, inclusive o valor das custas e da taxa 

judiciária no tipo de receita (custas) preencher o valor, repetir o 

procedimento para taxas, se houver, e gerar guia e efetuar o pagamento. 

E, após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia COM 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, no Protocolo Geral da Comarca de Dom 

Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 3451-1224 (Central 

de Arrecadação e Arquivamento), sob pena de ser lavrada certidão com 

remessa ao Tribunal de Justiça do Estado para protestos, por falta de 

comprovação do pagamento. Eu, Jesinete Alves Silveira - Gestor da 

Central de Arrecadação e Arquivamento., digitei.

 Dom Aquino - MT, 16 de janeiro de 2020.

Jesinete Alves Silveira

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35531 Nr: 1016-16.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIÊ RODRIGUES RECK - 

PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora/exequente, para que tome 

ciência acerca do inteiro teor dos Ofícios Requisitórios (RPV ou 

Precatório), expedido às ref. 105 e 106, nos presentes autos conforme 

Res. CJF 458/2017, art. 11, e para, que no prazo legal, querendo, se 

manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37442 Nr: 312-66.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINO CUSTODIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA - 

OAB:26459

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora/exequente, para que tome 

ciência acerca do inteiro teor dos Ofícios Requisitórios (RPV ou 

Precatório), expedido às ref. 81 e 88, nos presentes autos conforme Res. 

CJF 458/2017, art. 11, e para, que no prazo legal, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11315 Nr: 1158-93.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A. BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CÂNDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixei de expedir Ofício à Comarca Deprecada, 

conforme requerido pela parte autora à fl. 197, tendo em vista o Ofício de 

fl. 195, informando que a Carta Precatória não foi distribuída por falta de 

pagamento de custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10197 Nr: 44-22.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) habilitado(a) da parte exequente, SrManoel 

Gomes, para que, no prazo legal, manifeste acerca da petição juntada pela 

parte executada INSS à fl. 157.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9831 Nr: 927-03.2008.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Alice Fabian & Cia Ltda ME, Ermelinda 

Mielli Fabian, José Benedito Guilherme, Fabian & Guilherme Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior 

/Procurador do Estado - OAB:, ROMES JULIO TOMAZ -Procurador 

do estado - OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
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PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 927-03.2008.811.0034 - CÓDIGO 9831

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Nadir Alice Fabian & Cia Ltda ME e Ermelinda Mielli 

Fabian e José Benedito Guilherme e Fabian & Guilherme Ltda.

 CITANDO(A,S): Executados(as): José Benedito Guilherme, CPF: 

01259253953, Filiação: Luiz Guilherme e Elvira Samogin, brasileiro(a), , 

Endereço: Fecularia Fedaq - Rodovia Mt 344, Km22, S/n, Bairro: Distrito 

Industrial, Cidade: Dom Aquino-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/09/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.479,74

FINALIDADE: C I T A Ç Ã O do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, através da Procuradoria Geral do Estado, vem respeitosamente 

a presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

nos moldes da Lei 6.830/80, querendo a citação do executado e de seus 

sócios. Para que no prazo de 05 (cinco) dias paguem a dívida no valor de 

23.540,90 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta reais e noventa 

centavos), representada pela CDA Nº 2008961, nos termos do artigo 8º 

da referida Lei. Requer que em caso, não seja efetuado o pagamento 

devido, que seja procedida a penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a presente execução, intimando-se desta os executados e, 

se for o caso, respectivos cônjuges, a fim de garantir o pagamento do 

débito, na eventualidade da penhora recair sobre os bens imóveis, ficando 

desde já requerida.

DESPACHO/DECISÃO: Cite-se o executado, nos termos dispostos no 

artigo 8°, da Lei 6.830/80 (LEF), para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

débito ou garantir a execução nomeando, inclusive, bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9°, da mesma Lei. A citação deverá 

ser feita pelo correio, conforme determina o artigo 8°, inciso I, da Lei 

6.830/80. Consigne que, caso não haja pagamento da dívida e nem 

garantia da execução, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito. Garantido o juízo, o executado 

poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação da 

penhora, oferecer embargos à execução, nos termos do disposto no 

artigo 16, da Lei 6.830/80. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Marli Ribeiro Santos, digitei.

 Dom Aquino - MT, 19 de novembro de 2019.

Erick Leite Ferreira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6615 Nr: 539-08.2005.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daurina Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o período de suspensão do feito, 

conforme decisão de ref. 238. Certifico, ainda, que procedo a INTIMAÇÃO 

do Advogado da parte requerente, para que, manifeste nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11068 Nr: 910-30.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equagril Equipamentos Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biobrás Industria Química LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o período de suspensão do feito, 

conforme despacho de ref. 163. Certifico, ainda, que procedo a 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente, para que, manifeste nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito, conforme despacho retro.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000348-52.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. F. D. P. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

PROCESSO n. 1000348-52.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Dois Irmãos, 

Centro, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Janaina Alexandre da Silva Endereço: Quadra 19, 21, (RES STA CLARA), 

Rua Frei Emiliano Monteiro, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-620 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO - JANAINA 

ALEXANDRE DA SILVA, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto 

e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM 

AQUINO/MT. PRIORIDADE - ECA (art. 1.048, inciso II, no NCPC) O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do 

Promotor de Justiça que esta subscreve, na defesa do interesse da 

adolescente NELIA MARIA SILVA DE PAULA, brasileira, menor incapaz, 

nascida em 23/11/2005, filha de Reginaldo Ferreira de Paula e de Janaina 

Alexandre da Silva, com fulcro no artigo 201, inciso III, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE GUARDA 

COM PEDIDO LIMINAR em favor do genitor REGINALDO FERREIRA DE 

PAULA, brasileiro, solteiro, Operador de Máquinas, portador do RG 

nº1924531-9 SSP/MT e CPF nº 023.381.991-62, residente e domiciliado na 

Rua A, Quadra 01, Lote 17, bairro Joaquim Rosa Soares, neste município, 

telefone nº (66) 9 9672-4581; contra a genitora Sra. JANAINA 

ALEXANDRE DA SILVA, brasileira, nascida em 20/10/1985, filha de 

Bernardo Alexandre da Silva e Maria de Fátima da Silva, residente e 

domiciliada na Rua Frei Emiliano Monteiro, Quadra 19, nº 21, Pregão Ponte 

Nova – Maringa I, cidade de Várzea Grande/MT, pelos motivos a seguir 

expendidos: I. DOS FATOS Em 15 de maio de 2019, compareceu nesta 
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Promotoria de Justiça o Sr. Reginaldo Ferreira de Paula e declarou que é 

pai da adolescente Nelia Maria Silva de Paula (13 anos de idade), 

conforme consta em cópia de Certidão de Nascimento anexada. Consta 

nas declarações que no dia 12 de maio de 2019, a menor Nelia Maria Silva 

de Paula foi entregue para o requerente sob Termo de Responsabilidade 

conforme cópia de documento anexada, tendo em vista que a genitora Sr. 

Janaina Alexandre da Silva foi presa. Segundo informações angariadas, a 

adolescente Nelia Maria Silva de Paula residia na cidade de Assari/MT, 

próximo a cidade de Barra de Bugres/MT com sua genitora Sra. Janaina 

Alexandre da Silva e, após sua prisão, a adolescente foi encaminhada 

para esta cidade e encontra-se atualmente sob os cuidados e 

responsabilidade do genitor. Infere-se também que o Requerente teve 

noticia da prisão de Janaina Alexandre da Silva por meio de sua 

ex-cunhada, Sra. Balbina. Assim, foi realizado contato com o Conselho 

Tutelar da Criança e do Adolescente de Dom Aquino/MT, juntamente com o 

Conselho Tutelar da cidade de Barra do Bugres/MT, adoram as 

providências necessárias em favor da adolescente Nelia Maria Silva de 

Paula. Ainda, infere-se que o Requerente não soube informar o endereço 

da Sra. Janaina Alexandre da Silva. Dessa forma, presta-se a presente 

para regularizar a guarda de fato da adolescente Nelia Maria Silva de 

Paula, concedendo-a para o genitor Reginaldo Ferreira de Paula, para 

melhor atender seus interesses. 2. DO DIREITO O artigo 33, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispõe sobre a questão de guarda, vejamos: “Art. 33. A guarda obriga à 

prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, 

podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de 

tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. § 2º 

Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 

adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 

pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação 

para a prática de atos determinados. § 3º A guarda confere à criança ou 

adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de 

direito, inclusive previdenciário. Neste caso, conforme depreende-se do 

termo de declarações a adolescente Nelia Maria Silva de Paula 

encontra-se sob os cuidados do pai desde o dia 12 de maio de 2019, 

recebendo desde então os cuidados diários, educação e carinho. Deste 

modo, considerando que o objetivo da guarda é proteger a criança ou o 

adolescente e considerando ainda que desde o dia 12 de maio de 2019 a 

adolescente Nelia Maria Silva de Paula encontra-se sob os cuidados do 

pai, é necessário que o represente e lhe assista em todos os atos da vida 

civil, provendo-lhe carinho, atenção, amor, educação e alimentação. 

Nesse sentido, faz necessário o ajuizamento da presente ação para 

preservar os interesses da infante. 3. DOS PEDIDOS Ante todo o exposto, 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor 

de Justiça signatário, requer: a) A concessão liminar, inaudita altera pars, 

da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, deferindo-se a guarda provisória 

da menor Nelia Maria Silva de Paula ao genitor Reginaldo Ferreira de Paula; 

b) Após a apreciação da medida liminar, seja designada audiência para 

oitiva da genitora da menor, bem como do detentor da guarda provisória; 

c) A citação da requerida para apresentação de contestação; d) A 

realização de estudo psicossocial na residência do requerente; e) Ao 

final, seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, 

deferindo-se a guarda definitiva da menor Nelia Maria Silva de Paula ao 

genitor Reginaldo Ferreira de Paula. O Ministério Público atribui à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins de alçada. Dom Aquino/MT, 29 

de maio de 2019. ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR – Promotor 

de Justiça. DECISÃO: Vistos.Trata-se de Ação de Guarda c/c Pedido 

Liminar promovida por REGINALDO FERREIRA DE PAULA, em face de 

JANAINA ALEXANDRE DA SILVA, todos qualificados nos autos. É o 

relatório. Decido. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL. O art. 319 do NCPC 

dispõe quais são os requisitos da petição inicial, desta forma vejo que os 

mesmos encontram-se presentes. Processe-se em segredo de justiça nos 

termos do art. 189, II, do CPC, com gratuidade processual. II- DA GUARDA 

PROVISÓRIA. Na ausência de qualquer impedimento e ante o exercício da 

guarda de fato da menor NELIA MARIA SILVA DE PAULA por seu genitor 

Reginaldo Ferreira de Paula, e em razão da guarda da menor ter sido 

entregue ao genitor pelo Conselho Tutelar de Dom Aquino/MT ante ao fato 

da genitora da menor encontrar-se recolhida presa à época, corroborado 

com os documentos juntados aos autos. DEFIRO a guarda provisória em 

favor do requerente. Expeça-se o competente termo. III – ESTUDO 

PSCICOSSOCIAL. À equipe técnica desta Comarca para que, providencie 

com URGÊNCIA a realização de estudo psicossocial na residência do 

requerente, visando relatar as condições socioeconômicas do requerente, 

bem como suas relações e seu conceito dentro da comunidade em que 

vivem, devendo apresenta-lo no prazo de 15 dias. Expeça-se carta 

precatória para à Comarca de Várzea Grande/MT com desiderato de 

realização de estudo psicossocial na residência da requerida, visando 

relatar as condições socioeconômicas da requerida, bem como suas 

relações e seu conceito dentro da comunidade em que vive, devendo 

apresenta-lo no prazo de 15 dias. Cite-se a Requerida expedindo a Carta 

Precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT conforme endereço 

informado na inicial, com as advertências legais para, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente ação, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato. Presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335 e 344 do Código de 

Processo Civil). Decorrido o prazo sem manifestação da requerida abra-se 

vistas à parte autora para se manifestar no que entender de Direito, após 

conclusos com urgência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLI RIBEIRO SANTOS, digitei. 

DOM AQUINO, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000563-28.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORADA AGROINDUSTRIAL S/A (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000563-28.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A EXECUTADO: DORADA AGROINDUSTRIAL S/A 

DESPACHO. Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por BRADESCO SAUDE S/A em desfavor de DORADA 

AGROINDUSTRIAL S/A, todos qualificados nos autos. Cite-se e intime-se o 

devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, 

sob pena de serem penhorados, tantos bens quantos bastem para 

satisfação integral do crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, 

observando-se em caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 

845, §1º, do NCPC. Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma 

prevista pelo art. 915 do NCPC. Não encontrando o executado, o oficial de 

justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do NCPC. Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 

212, §2º do NCPC, caso haja necessidade. Vale a presente decisão como 

Mandado de Citação/Intimação do executado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000279-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Moreira dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000279-20.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

JAMES DA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: JOSÉ MOREIRA DOS 

SANTOS rocesso: 1000279-20.2019.8.11.0034. REQUERENTE: JAMES DA 

SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS Vistos, 

etc. Indefiro o pedido de ref. 26523705, uma vez que mesmo intimado a 

parte manteve-se inerte, motivo pelo qual foi extinto o feito. Assim, 

cumpra-se o sr. gestor as determinações retro. Após, arquive-se. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-96.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA GABRIELA MENDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOENIR BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA OAB - 024.917.251-85 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000013-96.2020.8.11.0034. REQUERENTE: 

NAGELA GABRIELA MENDES LOPES REQUERIDO: CONSELHO MUNICIPAL 

DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REPRESENTANTE: JOENIR 

BOSCO COSTA MAGALHAES FERREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizada por NÁGELA GABRIELA MENDES LOPES em desfavor de Sr. 

JOENIR BOSCO COSTA MAGALHÃES FERREIRA, atualmente Presidente 

do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) de 

Dom Aquino/MT, sob o argumento de que a requerente concorreu “justa e 

pacífica ao Processo de Escolha em Data Unificada para membros do 

Conselho Tutelar do Município de Dom Aquino-MT, regulamentado através 

do Edital n°. 01/2019, que abriu de 5 (cinco) vagas para membros, 

escolhidos pela população para mandato de 4 (quatro) anos, para o 

quadriênio 2020/2024. (Segue em anexo o Edital)”, sendo eleita com quase 

26% (vinte e seis por cento) dos votos válidos, sem nenhuma 

intercorrência no certame. Narra ainda a inicial, que após a eleição, no dia 

15/10/2019, a requerente foi oficiada (ofício 51/2019) do Conselho 

Municipal do Direito da Criança e Adolescente (CMDCA), acerca de 

denúncia “sobre um fiscal que estaria realizando ‘boca de urna’, 

transporte indevido de possíveis eleitores e um suposto vídeo e imagem 

contento um eleitor votando na pessoa da Requerente”, oportunizando à 

requerente o prazo de cinco dias para apresentação de defesa. Em 

continuidade, informa que após apresentar a defesa, a requerente foi 

surpreendida com “a notícia do ato ilegal e abusivo praticado pelo Sr. 

Presidente do CMDCA deste Município, juntamente com a comissão do 

CMDCA, que impugnou sua posse para conselheira tutelar no próximo 

mandato, marcada para o dia 10/01/2.020, devido a denúncias que teriam 

ocorridos supostas irregularidades por parte da Requerente durante o 

pleito eleitoral.” Aduz a autora que não lhe foi disponibilizado acesso às 

imagens/fotos/documentos que comprovassem as denúncias recebidas, 

alegando que não foram observados os requisitos legais para tal 

procedimento, “ferindo de morte o direito liquido e certo da requerente”. 

Por fim, pugna pela concessão de Liminar para “para anular o ato do 

Presidente do CMDCA, permitindo que a Requerente possa tomar Posse 

para Conselheira Tutelar no quadriênio 2.020/2.024, em Cerimonia de 

Posse na data de 10/01/2.020, às 10:00 horas, conforme Cronograma do 

Edital, ou proceda à reserva, fixando multa diária a ser arbitrada por V. 

Exa., para o caso de descumprimento da ordem, até que as 

irregularidades citadas neste expediente sejam avaliadas e sanadas ou 

até a resolução do mérito da presente ação”. Juntou documentos. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De acordo com 

o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das 

alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado 

útil do processo. Em que pesem os argumentos da parte autora, tenho que 

não merece deferimento o pedido liminar. Verifica-se, portanto, que dois 

são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Tendo o legislador 

expressamente exigido para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Vale dizer que a probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para à medida que se pleiteia. Assim, as alegações da parte devem 

encontrar-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Neste sentido a ilegalidade atribuída pela Requerente ao ato do 

Requerido que impugnou a candidatura daquela, é matéria que necessita 

de cognição exauriente, e portanto, a demandar provas a serem 

enfrentadas no mérito, não havendo em um juízo de cognição sumária, 

elementos visíveis primo ictu oculi que evidenciem a veracidade dos fatos 

alegados. Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

sem prejuízo de reanálise após o contraditório. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, remetam-se os autos a secretaria para a designação de 

audiência de conciliação. Caso os Requeridos não tenham interesse na 

autocomposição, deverão manifestar em até 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, 

§5º, do NCPC. Citem-se os Requeridos e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos advogados. 

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 
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de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC. 

Sobrevindo contestação e alegadas preliminares e/ou fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo e/ou juntada de documentos (CPC, arts. 337, 350 

e 437), intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e 

necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda, requeiram o 

julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

voltem conclusos. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-67.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO GOMES COSTA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000261-67.2017.8.11.0034. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EGIDIO GOMES COSTA NETO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 

Esclareçam as partes se pretendem produzir alguma outra prova, 

justificando seu cabimento no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento 

e julgamento antecipado. Cumpra-se. Às providências. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-37.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDNEI RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000737-37.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:ZILDNEI RIBEIRO 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino 

Data: 19/02/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . CUIABÁ, 19 

de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-37.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDNEI RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000737-37.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CONCEICAO FABIANE DA SILVA - MT26259/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 15:30, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 19 de dezembro de 2019. 

Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 19/12/2019 

13:09:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-73.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000754-73.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:DOLORES 

ALVES DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 15:50 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-28.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DELBA LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000757-28.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:DELBA 

LACERDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-13.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERENY DAS VIRGENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS OAB - MT26100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000758-13.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:ERENY DAS 
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VIRGENS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO SANTOS DAS 

VIRGENS POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-80.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA FERNANDA BEZERRA CARDOSO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000760-80.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:MILENA 

FERNANDA BEZERRA CARDOSO DUARTE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-65.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000761-65.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 19/02/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-50.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000762-50.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-35.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000763-35.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:VALDINEI PINHO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA TEIXEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000764-20.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:POLIANA 

TEIXEIRA DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-05.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENI PINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000765-05.2019.8.11.0034 POLO ATIVO:ALVENI PINHO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000001-82.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-82.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:EDIMAR 

RODRIGUES DA PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-67.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON BASTOS MORAYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-67.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ELSON BASTOS 

MORAYS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino 

Data: 04/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-52.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-52.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROBERTO 

CARLOS RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-37.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-37.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:CELIA REGINA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino 

Data: 04/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . CUIABÁ, 2 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-22.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DESIDERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-22.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ANA CRISTINA 

DESIDERIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 

CUIABÁ, 2 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-32.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERENY DAS VIRGENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000511-32.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ERENY DAS VIRGENS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DOM AQUINO Vistos, etc. Aguarde-se o 

julgamento dos recursos de apelação de ambas as partes, conforme Id. 

23758997. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-44.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000010-44.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:AMELIA ALVES 

ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO DOS SANTOS LEITE 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, 

DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-64.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADEZEANE AMORIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000041-64.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ADEZEANE 

AMORIM DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABEL 

FERREIRA BARCELO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45479 Nr: 305-06.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes as justificativas apresentadas pela Defesa, em respeito ao 

contraditório e ampla defesa defiro o pedido de expedição de Carta 

precatória para interrogatório da acusada no endereço informado. Após 

em ordem, vistas as partes para memoriais finais e em seguida, conclusos 

para sentença.

Cumpra-se.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-56.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ROBERTA DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000296-56.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LEONICE ROBERTA DOS 

SANTOS PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de 

débito c.c. indenização por danos morais, interposta por Leonice Roberta 

dos Santos Prado em desfavor de Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida 

sentença de parcial procedência em 30.08.2019 – Id. 22740963, onde por 

sua vez a parte Requerida foi condenada a indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos, bem como pela inexistência do débito, tendo a r. 

sentença transitado em julgado em 19.09.2019, Id. 24116545. Ato 

continuo, a parte Requerida cumpriu voluntariamente a determinação 

imposta na r. sentença, efetuando o depósito/pagamento referente a 

indenização por danos morais, conforme comprovante judicial, Id. 

24785307 e Ofício do Banco do Brasil, Id. 24757761, bem como anexou 

aos autos a declaração de inexistência do débito com a retirada da 

inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, através 

do extrato do Serasa Experian, Id. 24260941. Posteriormente, a 

Requerente se manifestou concordando com os valores depositado, bem 

como requereu a expedição do Alvará Judicial, em razão do cumprimento 

da r. sentença. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que a parte 

Requerida efetuou o pagamento da indenização imposta em sentença, 

conforme observa-se do comprovante judicial, Id. 24785307 e Ofício do 

Banco do Brasil, Id. 24757761, e ainda excluiu o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes, Id. 24260941. Dessa forma, constando dos 

autos que houve o pagamento do valor da indenização de danos morais e 

a exclusão do nome do rol de inadimplentes, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos 

autos a Requerente, observando-se os dados bancários informados, no 

Id. 24971787. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-12.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS LUIZ KERNINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000340-12.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO 

EXECUTADO: JONAS LUIZ KERNINSKI Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Execução 

por título extrajudicial promovida por Renato Dias Coutinho Neto em 

desfavor de Jonas Luiz Kerninski, já devidamente qualificados no presente 

feito. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos, que a parte Executada 

não foi encontrada no endereço informado na exordial, bem como não 

foram localizados bens passíveis de penhora para proceder com a 

execução, conforme consta da certidão do Oficial de Justiça, Id. 

24140561. Ato contínuo, houve o impulsionamento dos autos para a parte 
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Exequente se manifestar em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo, conforme certidão, Id. 

24140579, no entanto apesar de intimado o Exequente deixou transcorrer 

o prazo in albis, sem nenhuma manifestação, Id. 25142586. Dessa forma, 

dada a oportunidade e findo o prazo fixado, não colacionou aos autos o 

atual endereço e nem tampouco apresentou bens passiveis de penhora 

em nome da parte Executada. Logo, não apresentando o endereço atual 

para a citação do Executado para compor a lide e nem tampouco bens 

para proceder com a penhora, assim deixando transcorrer in albis o prazo 

imposto, Id. 24140579, tenho por bem extinguir o processo sem julgamento 

de mérito. Diante do exposto, considerando que o feito não pode tramitar 

indefinidamente, aliado à inércia do beneficiário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000178-17.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000178-17.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ANNA PAULA PEREIRA DE 

ARAUJO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação anulatória 

de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos 

morais, interposta por Anna Paula Pereira de Araújo em desfavor do Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de 

improcedência em 14.12.2018 – Id. 16990250, posteriormente, houve a 

interposição de recurso inominado (Id. 17727033) em face da r. sentença 

proferida nos autos, onde por sua vez a Turma Recursal, por unanimidade 

conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reformar a r. 

sentença, para afastar o pedido contraposto e ainda declarar inexistente o 

débito no valor de R$ 241,42 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta 

e dois centavos), bem como condenar a parte Executada em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, conforme 

acórdão (Id. 19494897/19494900), do qual transitou em julgado em 

17.04.2019, Id. 19494901. Ato continuo, a parte Exequente pleiteou o 

cumprimento do r. acordão que reformou a r. sentença, Id. 19644063, 

sendo, pois, deferido, Id. 20091053, no entanto a parte Executada não 

cumpriu voluntariamente o r. acórdão, Id. 21446465, razão a qual a 

Exequente pleiteou a penhora on line via sistema Bacenjud, no valor de R$ 

8.460,78, Id. 21445244, sendo deferida, Id. 22267551. Posteriormente, 

realizada a penhora via sistema Bacenjud, e sendo positiva, a Exequente 

pleiteou pela liberação do valor penhorado mediante a expedição de alvará 

judicial, apresentando a conta para transferência, bem como requerendo o 

arquivamento definitivo dos autos, por não haver mais obrigações a ser 

cumprida pela Exequente, Id. 26010170. Consta dos autos que a parte 

Executada não apresentou impugnação à penhora, conforme certidão de 

decurso de prazo, Id. 27353061. Pois muito bem. Em análise aos autos, 

observo que foi realizada a penhora via sistema Bacenjud, da qual restou 

positiva, Id. 25888749 e ofício do Banco do Brasil, Id. 26393491, e sem 

objeção da parte Executada, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 

27353061. Dessa forma, constando dos autos que houve a penhora do 

valor da indenização de danos morais, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário 

para o levantamento do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos 

autos a Exequente, observando-se os dados bancários informados, no Id. 

26010170. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925 do Novo Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-25.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

GOMERCINA RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000602-25.2019.8.11.0034. REQUERENTE: GOMERCINA RODRIGUES DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

27134311, com documentos (faturas, Id. 27134313 e relatório de 

chamadas, Id. 27134314), dentro do prazo legal, Id. 27146716, e por sua 

vez a Requerente impugnou, Id. 27379184, no prazo legal – Id. 27383863. 

Das preliminares. Da ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da juntada aos 

autos do comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não existindo 

mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais proposta por 

Gomercina Rodrigues de Morais em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica 

Brasil S.A.), devidamente qualificadas. Em síntese, alega que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados em 26.05.2018, no valor de R$ 

187,30 (cento e oitenta e sete reais e trinta centavos) – referente ao 

contrato 0268690429 nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para provar anexa o extrato SPC 

Brasil, emitido por informações confidenciais, através do site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 30.08.2019, Id. 25305952. Aduz 

na exordial que desconhece o débito, e que nunca manteve relação 

jurídica com a Requerida, e, mais que necessitou contrair crédito em um 

determinado mercado local, no entanto ficou impedida em razão da 

restrição da qual foi lhe imposta. Notícia mais que foi vítima de alguma 

espécie de fraude, pois nunca contratou os serviços da empresa 

Requerida e nem qualquer prestação relacionada a mesma, e ainda que 

diante da arbitrariedade da Requerida não restou alternativa a não ser 
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ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação em 

02.12.2019, Id. 26731287, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 27134311, a Requerida contesta em 

preliminar pela ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito. E, no mérito em suma pela ausência de tentativa de 

resolução administrativa, e mais pela impossibilidade da inversão do ônus 

da prova. Contesta ainda, pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, através da linha 

telefônica 66 99905-4797 em 12.01.2016, no pacote Vivo Controle Digital, 

o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema 

interno, e para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, bem como faturas e relatório de chamadas, demonstrando a 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida. Contesta mais que a 

parte pagou normalmente pelas faturas referente aos meses de fevereiro 

de 2016 a abril de 2018, no entanto inadimplente nas faturas dos meses 

de maio a julho de 2018, no valor de R$ 187,30 (cento e oitenta e sete 

reais e trinta centavos). E, mais contesta pela legitimidade da cobrança, e 

inexistência de danos morais, e ainda contesta pela litigância de má-fé e 

ato atentatório a dignidade da justiça, e ao final pela improcedência. 

Posteriormente, a autora apresentou sua impugnação (Id. 27379184), onde 

por sua vez impugnou a contestação, pelo fato da Requerida apresentar 

somente print screen de telas sistêmicas das quais não podem ser 

consideradas como meio de prova por serem produzidas de forma 

unilateral, impugna mais a alegação de litigância de má-fé, uma vez que 

autora busca apenas fazer valer seu direito de ver cancelada uma dívida 

que não contraiu, e ao final pela procedência da ação. Pois muito bem, 

compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em análise ao 

conjunto probatório, observo que através dos prints anexos a 

contestação que a autora realizou pagamento referente aos meses de 

fevereiro de 2016 a abril de 2018 e deixou de pagar pelas faturas dos 

meses de maio a julho de 2018, no valor de R$ 187,30 (cento e oitenta e 

sete reais e trinta centavos) e ainda trouxe aos autos as faturas e 

relatório de chamadas originadas/recebidas ref. 14525/2019--12 referente 

aos períodos de 01.01.2016 a 30.09.2018, da linha telefônica nº. 66 

99905-4797. Destaco mais que a demonstração de que a autora efetuou o 

pagamento de faturas anteriores, como verifica-se do print de tela 

sistêmica, comprova que houve a existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como pela extensão do relatório de chamadas. Logo, tem-se 

que o valor de R$ 187,30 (cento e oitenta e sete reais e trinta centavos), o 

qual foi restrito nos órgãos de proteção ao crédito, é devido pela 

Requerente em face da Requerida. Por conseguinte, competia a 

Requerente trazer aos autos o comprovante de pagamento da referida 

dívida, para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, 

inciso I do NCPC. Sendo assim, não há o que falar da inexistência da 

contratação, muito menos em indenização a título de danos morais, pois 

não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. 

Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Por outro lado, 

quanto a alegação de litigância de má-fé não vislumbro no presente caso 

as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 

Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto 

o presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-85.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARIA DA SILVA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000361-85.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ALINE MARIA DA SILVA DE 

ALMEIDA EXECUTADO: JULIO CESAR SANTANA FERREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança, interposta por Aline Maria da Silva Almeida 

em desfavor de Julio Cesar Santana Ferreira, devidamente qualificados 

nos autos. Compulsando os autos observo que as partes realizaram 

acordo em audiência na data de 12.12.2018, conforme observa-se do 

Termo de Audiência de Conciliação, Id. 17042878. Ato contínuo, foi 

proferida a r. sentença de homologação de acordo em 28.01.2019, Id. 

17418729. No Id. 18562544 a parte Exequente se manifestou requerendo 

a execução do acordo mediante a intimação do requerido, para que no 

prazo legal e sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo, efetue o 

recolhimento dos débitos pendentes do IPVA, seguro obrigatório, 

licenciamento anual, taxa de transferência, multa por atraso de 

transferência, vistoria, multas de trânsito e demais despesas decorrentes 

da transferência de propriedade da motocicleta conforme acordado. No 

mais, no Id. 20176494, houve decisão determinando a intimação da parte 

Executada, a qual foi devidamente intimada, Id. 27288688. Posteriormente, 

a autora se manifestou perante a Secretaria desde juízo requerendo a 

extinção do cumprimento de sentença, em razão da parte executada ter 

efetuado o recolhimento dos débitos pendentes do IPVA, seguro 

obrigatório, licenciamento anual, taxa de transferência, multa por atraso de 

transferência, vistoria, multas de trânsito e demais despesas decorrentes 

da transferência de propriedade da motocicleta marca Honda Biz 125 EX, 

ano 2010, modelo 2010, cor preta, placa NPM 8295, Renavam 270181954. 

Em análise aos autos, observo que a Exequente informou a este juízo que 

a Executada procedeu com o recolhimento dos débitos pendentes, 

conforme verifica-se da certidão, Id. 27386418. Dessa forma, entendo que 

houve o cumprimento da r. sentença, pela parte Executada. Posto isso, 

desnecessárias outras considerações e com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-17.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000609-17.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LUCIANA CONCEIÇÃO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

27165848, com documentos (relatório de chamadas, Id. 27165853 e 

faturas, Id. 27165850), dentro do prazo legal Id. 27169014, e por sua vez 

o Requerente impugnou, Id. 27493553, no prazo legal – Id. 27500862. Das 

preliminares. Do indeferimento da petição inicial por ausência de 

comprovante de residência válido. Em pesquisa ao sistema PJe, através 

do Processo nº. 8010185-51.2015.8.11.0034, informado pela Requerida 

em contestação, observo que naqueles autos a parte autora informou em 

sua inicial o seguinte endereço Avenida Pedro Celestino, nº. 210, Bairro 

Centro, Dom Aquino/MT, bem como juntou aos autos o comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, qual seja Luísa Estulano Ferreira. 

Por outro lado, no presente processo a autora declarou sob as penas da 

lei 7.115/83, que reside no seguinte endereço Rua Francisco Correa, nº. 1, 

Bairro Beira Rio, Dom Aquino/MT, endereço do qual esta em nome de 

terceira pessoa, qual seja Francisca Maria do Nascimento Oliveira, no 

entanto em sua exordial declara que o endereço é de sua sogra e que 

reside juntamente com a mesma. Logo, havendo nos autos declaração de 

residência, nos termos da Lei 7.115/83, deixo de acolher a presente 

preliminar, uma vez que a autora declarou que reside no endereço 

constante no comprovante de endereço, Id. 25305947. Da falta de 

interesse de agir – da pretensão resistida. Em preliminar a Requerida 

arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. 

De inépcia da inicial – da ausência de documentos essenciais para a 

propositura da ação – ausência de consulta pessoal extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito. Quanto a este indefiro o pleito da 

juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não 

existindo mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por 

danos morais proposta por Luciana Conceição em desfavor de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificadas. Em síntese, alega que 

teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 21.01.2019, no valor 

de R$ 171,19 (cento e setenta e um reais e dezenove centavos) – 

referente ao contrato 0344469125 nos órgãos de restrição ao crédito, por 

suposto débito existente perante a Requerida. E, para provar anexa o 

extrato Boa Vista serviços, produto consultado SCPC, emitido por 

i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s ,  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://.facmat.com.br/CREDICONSULT_ACC_3/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 10.10.2019, Id. 25305952. Aduz na exordial que desconhece o 

débito, bem como o contrato dos quais originaram a suposta restrição, e, 

mais que necessitou contrair crédito em um determinado mercado local, no 

entanto ficou impedida em razão da restrição da qual foi lhe imposta. 

Notícia mais que não recebeu nenhuma notificação sobre a restrição, e 

mais que tentou por diversas vezes resolver de forma administrativa, no 

entanto não obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a indenização 

por danos morais. Realizada a audiência de conciliação em 02.12.2019, Id. 

26732939, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, Id. 27165848, a Requerida contesta em preliminar pela 

falta de interesse de agir – da pretensão resistida; pela inépcia da inicial 

por ausência de extrato original de restrição dos órgãos oficiais e mais 

pelo indeferimento da inicial por falta de comprovante de residência válido. 

E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, vez que a 

Requerente contratou os serviços da Requerida, através da linha 

telefônica 66 99924 2531, referente a conta 0344469125, a qual ficou 

ativa pelo período de 09.05.2018 a 31.10.2019, e para provar anexa print 

de telas sistêmicas ao contexto da contestação, bem como faturas e 

relatório de chamadas, demonstrando a utilização dos serviços oferecidos 

pela Requerida, contesta mais que a parte pagou normalmente pelas 

faturas, contudo ficou inadimplente, no valor de R$ 183,42 (cento e oitenta 

e três reais e quarenta e dois centavos). Contesta ainda pela legitimidade 

da cobrança, e mais que o pagamento de faturas descaracteriza qualquer 

alegação de fraude, pois o fraudador não pagaria pelos débitos. Ainda em 

contestação faz pedido contraposto para a parte autora ser compelida ao 

pagamento do débito no valor de R$ 183,42 (cento e oitenta e três reais e 

quarenta e dois centavos), e ao final pela improcedência. Posteriormente, 

a autora apresentou sua impugnação (Id. 27493553), onde por sua vez 

impugnou a contestação, pelo fato da Requerida apresentar somente print 

de telas sistêmicas das quais não podem ser consideradas como meio de 

prova por serem produzidas de forma unilateral, impugna mais o pedido 

contraposto por não haver a comprovação da legitimidade do débito, e 

ainda pela não aplicabilidade da súmula 385 do STJ, por ser a única 

restrição em nome da autora, e ao final pela procedência da ação. Pois 

muito bem, compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, em 

análise ao conjunto probatório, observo que através dos prints anexos a 

contestação que a autora realizou pagamento referente aos meses de 

maio a julho/2018 e deixou de pagar pelas faturas dos meses de agosto a 

outubro/2018 no valor de R$ 183,42 (cento e oitenta e três reais e 

quarenta e dois centavos) e ainda trouxe aos autos as faturas e relatório 

de chamadas originadas/recebidas ref. 14911/2019--12 referente aos 

períodos de 09.05.2018 a 31.10.2019, da linha telefônica nº. 66 

999242531. Destaco mais que a demonstração de que a autora efetuou o 

pagamento de faturas anteriores, como verifica-se do print de tela 

sistêmica, comprova que houve a existência de relação jurídica entre as 

partes. Logo, tem-se que o valor de R$ 171,19 (cento e setenta e um reais 

e dezenove centavos), o qual foi restrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, é devido pela Requerente em face da Requerida. Por conseguinte, 

competia a Requerente trazer aos autos o comprovante de pagamento da 

referida dívida, para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

artigo 373, inciso I do NCPC. Sendo assim, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Deste modo, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da consumidora, 

não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Destarte, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia a parte 

Requerente comprovar que não utilizou dos serviços cobrados pela 

Requerida, referente a linha telefônica nº. 66 999242531. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

parte Requerida, a improcedência da ação se impõe. Quanto a alegação 

da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição restritiva, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Quanto ao PEDIDO 

CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, para 

condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 171,19 (cento e 

setenta e um reais e dezenove centavos), o qual foi restrito, sendo pois 

este valor acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 
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termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-42.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000241-42.2018.8.11.0034. REQUERENTE: RICARDO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação com documentos – Id. 26420594, 

dentro do prazo legal, Id. 26444418, no entanto não houve impugnação. Da 

preliminar. De incompetência dos juizados especiais em razão da matéria: 

A Requerida suscita preliminar de incompetência em razão da 

necessidade de perícia técnica, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais 

ajuizada por Ricardo Pereira de Lima em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos autos. Alega o 

Requerente, em síntese, que em março de 2018 foi surpreendido pelos 

funcionários da Requerida realizando a troca do relógio medidor do seu 

estabelecimento comercial. Notícia mais, que ao buscar informações, foi 

lhe comunicado que o aparelho aparentava estar com defeito e seria 

enviado para outra cidade para perícia, sem se preocupar afirma que 

passados alguns meses após a troca do aparelho e envio para avaliação, 

recebeu em sua residência a notificação da Requerida, onde foi 

apresentado uma anormalidade pela perícia técnica constatado a 

anormalidade no procedimento irregular no medidor referente aos meses 

08/2017 a 03/2018, e com isso juntamente com a notificação estava a 

cobrança referente aos meses, no valor de R$ 9.903,95 (nove mil 

novecentos e três reais e noventa e cinco centavos). Afirma ainda, que o 

medidor fica do lado de fora do estabelecimento e que não possui nenhum 

conhecimento técnico de engenharia elétrica, alega que entrou em contato 

pelo 0800, no entanto não obteve êxito, e pelo fato do valor estar muito 

aquém do que paga não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Juntou documentos com a exordial. Liminar indeferida, Id. 

16448977. A audiência de conciliação foi realizada em 13.11.2019 – Id. 

26143901, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua 

vez, Id. 26420594, a Requerida, contestou e em sede de preliminar pleiteou 

a incompetência do juizado especial, pelo fato de haver a necessidade de 

perícia técnica. E, no mérito, contesta pela regularidade da cobrança tendo 

em vista que foi realizada a inspeção no medidor da UC 6/1311027-5 

através do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 655189 datado de 

13.03.2018, o qual foi retirado para aferição, conforme consta das fotos 

anexas, Id. 26420609, e sendo posteriormente detectado irregularidades, 

uma vez que o medidor se encontrava com a base violada, conforme 

verifica-se do laudo do INMETRO, Id. 26420606. Contesta ainda que desta 

aferição no medidor o Requerente foi devidamente informado através do 

Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor n. 292110 datado de 

13.03.2018, bem como do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 655189, 

datado de 13.03.2018, e, sendo posteriormente notificado através da 

Carta ao Cliente, Id. 26420613. Ainda na contestação a parte junta o 

extrato consumo do cliente, Id. 26420608; histórico de contas, Id. 

26420607, contesta mais pela inexistência da indenização pelos danos 

morais, vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito. Na 

contestação a parte faz pedido contraposto para que o Requerente seja 

compelido ao pagamento no valor de R$ 9.903,95 (nove mil novecentos e 

três reais e noventa e cinco centavos), e ao final pela improcedência da 

ação. No entanto não houve impugnação. Pois muito bem. Em relação ao 

aspecto formal do procedimento administrativo, que redundou na 

imposição da cobrança ora questionada judicialmente, vejo que, conforme 

os ditames da Resolução 414/2010 -ANEEL, houve a intimação do 

Requerente, através da Carta ao Cliente 2ª via (Id. 26420613); pelo 

Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor nº. 292110 datado de 

13.03.2018 (Id. 26420604) e ainda Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 

655189, juntado aos autos Id. 26420604, informando da inspeção, o que 

possibilitou o exercício de sua defesa. Por fim, deve-se anotar que no 

Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 655189, datado de 13.03.2018, hora 

9h:20min, com todos os dados necessários, consta-se que “o medidor 

retirado para aferição” e, ademais, consta assinatura do acompanhante 

pela inspeção, do qual não foi questionado pelo autor. Assim, a Requerida 

seguiu o procedimento descrito na Resolução 414/2010, ANEEL, art. 133 e 

parágrafos, não se podendo mencionar em nulidade, motivo por que 

improcede a alegação de não-observância da norma e consequente vício 

procedimental. Desse modo, concluo que a parte Requerida procedeu de 

acordo com as normas descritas na Resolução 414/2010, para aferição 

do medidor da UC 6/1311027-5, e neste caso através da inspeção no 

medidor foi constatado a irregularidade, conforme laudo nº. 004266/2018 

datado de 26.04.2018, INMETRO/IPEM/MT Assim, observa-se que aferição 

do medidor foi realizada por laboratório, qual seja pelo INMETRO/IPEM-MT, 

conforme consta no laudo, anexo Id. 26420606, cumprindo-se o artigo 2º, 

inciso I, da Resolução 414/2010, do qual dispõe que: “Aferição de medidor 

pode ser verificada pela distribuidora, na unidade consumidora ou em 

laboratório de valores indicados por um medidor e sua conformidade com 

as condições de operação estabelecidas na legislação metrológica. ” 

Portanto, diante da análise dos autos, e da documentação juntada e em 

especial o laudo nº. 004266/2018 datado de 26.04.2018 do 

INMETRO/IPEM/MT, foi constatado que o medidor estava com a base 

violada, conforme consta da conclusão do laudo, a qual está assim 

descrita: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a 

base trocada” Sendo assim observa-se que de fato houve a 

irregularidade, no medidor, e consequentemente o consumo é devido, ou 

seja, a recuperação de consumo não medido torna-se devida pelo 

consumidor, do qual utilizou-se da energia, porém a mesma não foi 

computada devido a irregularidade apontada no laudo do INMETRO. Neste 

sentido colhe-se dos julgados abaixo transcritos: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EVENTUAL – 

IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA 

POR LAUDO DO INMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – 

PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos 

praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos 

termos do artigo 188, I, do Código Civil. Tendo sido encaminhada 

notificação para o endereço da parte Recorrente para participar da 

vistoria, bem como tendo o Laudo sido elaborado por laboratório 

acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova 

unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial. É 

devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária 

de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório 

credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor. Havendo comprovação 

de defeito no medidor e no registro do consumo é devido o consumo 

registrado posteriormente, posto que sanado o defeito. Age no exercício 

regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no 

medidor, recupera o consumo, segundo as normas da ANEEL, bem como 

inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ante a 

inadimplência, não havendo se falar em ato ilícito. Sentença mantida. 
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Recurso desprovido. (TJMT: N.U 1001442-36.2018.8.11.0045, Turma 

Recursal, Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 23.07.2019, 

publicado no DJE 24.07.2019) EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURA DEVIDA – JUNTADA 

DE TOI ASSINADO PELO CONSUMIDOR – LAUDO ELABORADO SEGUNDO 

AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os 

procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o 

consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em 

atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 

Comprovada a irregularidade no sistema de medição mediante a juntada de 

Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado na presença 

do consumidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois 

age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, ainda 

mais quando segue as normas da ANEEL. Não restando comprovada a 

existência de ato ilícito de rigor a improcedência da pretensão inicial. 

Sentença man t ida .  Recurso  desprov ido .  (TJMT:  N .U 

1000653-52.2018.8.11.0040, Turma Recursal, Lucia Peruffo, Turma 

Recursal Única, julgado em 26.11.2019, publicado no DJE 28.11.2019) 

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA 

ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. LEGALIDADE. 

CUSTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. FATURA 

ILÍQUIDA. (...) AUTORIA DA IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA 

PROVA. A razão da cobrança é o efetivo consumo de energia que fora 

registrado erroneamente em prejuízo à concessionária, desimportante a 

autoria da irregularidade constatada. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível nº 70053510517, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 05/07/2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO E MANUTENÇÃO DO 

SERVIÇO. (...) DESVIO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR. CÁLCULO FEITO COM BASE NO MAIOR CONSUMO. 

Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, 

impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da 

irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse. Art. 72, IV, b, 

da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Precedentes do TJRGS. (...) Apelação 

a que se nega seguimento. (Apelação Cível Nº 70055275804, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Zietlow Duro, Julgado em 01/07/2013) Diante disso, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO pela rejeição da preliminar arguida pela 

Requerida e no MÉRITO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela parte Requerente em face da parte Requerida, nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC. Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO, estes o JULGO 

pela PROCEDÊNCIA, bem como pela condenação do Requerente ao 

pagamento da importância de R$ 9.903,95 (nove mil novecentos e três 

reais e noventa e cinco centavos), valor que será acrescido de juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

citação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de 

Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000182-88.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GOMES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000182-88.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: LUZIA DOS REIS LIMA 

EXECUTADO: MARCELA GOMES PEREIRA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança ajuizada por Luzia dos Reis Lima em face de 

Marcela Gomes Pereira, devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que foi proferida a r. sentença de 

procedência em 29.08.2017 (Id. 9619376), tendo a referida sentença 

transitado em julgado em 05.12.2017, Id. 11007164, sem a interposição de 

recursos. Por sua vez, a parte Executada foi intimada para cumprir a r. 

sentença, Id. 12619736, contudo deixou transcorrer o prazo. Por 

conseguinte, os autos foram impulsionados, para a Exequente requerer o 

que de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 13363580, intimada a 

Exequente, Id. 13791340, se manifestou requerendo o prosseguimento do 

feito, com a aplicação de multa no percentual de 10% sobre o valor do 

débito, mediante expedição de mandado de penhora, conforme certidão, 

Id. 13975630, deferido o pleito, Id. 17872663. Foram expedidos mandados 

de intimação com a finalidade de intimar a parte Executada, no entanto a 

mesma deixou transcorrer in albis o prazo, expedido novamente o 

mandado com a finalidade de penhora de bens, este restou prejudicado 

por não encontrar bens em nome da Executada, conforme certidão do 

oficial de justiça (Id. 18163369). Posteriormente, a parte Exequente fora 

intimada, Id. 18750021 para se “manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, com a finalidade de indicar bens passíveis de penhora de 

propriedade da devedora ou requerendo o que for de direito, sob pena de 

arquivamento do feito” Id. 18167685. Ato contínuo a Exequente se 

manifestou, conforme certidão lavrada nos autos, Id. 19035933, pleiteando 

o cumprimento de sentença através de tentativa de penhora online, 

através do CPF da Executada, em razão de não ter obtido êxito na 

penhora de bens através do Oficial de Justiça. Deferido o pleito, Id. 

21747661, restou a penhora via sistema Bacenjud negativa por não 

encontrar bens em espécie para serem penhorados no CPF/conta da 

Executada, posteriormente, intimada a se manifestar a Exequente (Id. 

27253903), quando a penhora negativa, esta deixou transcorrer o prazo in 

albis, Id. 27253939. Pois muito bem, considerando que a Exequente não se 

manifestou, para requerer o que entender de direito, para no caso indicar 

outros bens passíveis de penhora de propriedade da devedora, de modo a 

viabilizar o cumprimento da sentença proferida no Id. 9619376, 

permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de determinar o 

arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não 

podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse da Exequente. Neste sentido, não encontrando a 

devedora ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: 

§ 4º, Art. 53. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000372-17.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

LEONIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000372-17.2018.8.11.0034. EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO EXEQUENTE: LEONIR DA SILVA, ANA MARIA 

RIBEIRO DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de reparação de 

danos, interposta por Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva em 

desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, devidamente qualificados nos 

autos. Compulsando os autos verifico que foi proferida sentença de 

improcedência em 29.04.2019 – Id. 19392779, onde por sua vez foi julgado 

improcedente os pedidos da exordial. Em razão da improcedência os 

Exequentes/autores interpuseram Recurso Inominado (Id. 19982214) da r. 

sentença. Contrarrazões pela Executada, Id. 20316015. Por sua vez, a 

Turma Recursal Única, manteve na integra a r. sentença e ainda condenou 

os Exequentes/autores em honorários advocatícios dos quais foram 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, Id. 

24052511/24052513, não houve recurso do r. acórdão, o qual transitou 

em julgado em 18.09.2019, Id. 24052516. Com o retorno dos autos da 

segunda instância, os autores cumpriram com a determinação imposta no 

r. acordão, efetuando o depósito judicial referente aos honorários 

advocatícios, conforme comprovante judicial, Id. 26794527, bem como 

pleiteou a extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II do NCPC, Id. 

26794527. Em análise aos autos, observo que os autores efetuaram o 

pagamento dos honorários sucumbenciais imposto no r. acordão, 

conforme observa-se do comprovante de pagamento, Id. 26794527. 

Dessa forma, constando dos autos que houve o pagamento dos 

honorários advocatícios, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral 

da obrigação. Desta feita, proceda-se ao necessário para o levantamento 

do Alvará Judicial, referente ao valor depositado nos autos a Requerida 

Sicredi, observando-se os dados bancários fornecidos, Id. 26838988. 

Posto isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a 

presente Ação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-62.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON APARECIDO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO BORGES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000509-62.2019.8.11.0034. REQUERENTE: CELSON APARECIDO LOPES 

REQUERIDO: ADAUTO BORGES DE MORAES Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por Celson Aparecido Lopes em desfavor de Adauto Borges de 

Moraes, ambos qualificados nos autos. Aduz na inicial que é credor do 

Requerido no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 

representados por um cheque de nº. 8500034, conta corrente nº. 

21.658-5 do Banco do Brasil S.A., conforme cópia anexa – Id. 23749612, 

cujo valor atualizado perfazem a importância de R$ 1.998,86 (um mil 

novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) – Id. 

23749601. Afirma que tentou buscar acordo com a parte, porém sem 

êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Na 

audiência de conciliação realizada em 02.12.2019 – Id. 26738064, a parte 

Requerida mesmo sendo citada, conforme consta na certidão do Oficial de 

Justiça, anexa a Carta Precatória, Id. 26732906, não se fez presente, e 

nem tampouco justificou a ausência, ocasião em que o autor requereu a 

decretação de revelia, bem como o prosseguimento do processo. Pois 

muito bem, primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi 

intimada da referida audiência, conforme consta da certidão positiva, 

lavrada pela Oficial de Justiça – Id. 26732906, e mesmo assim não se fez 

presente e nem tampouco justificou a sua ausência na audiência de 

conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Considerando que o Requerido não se fez presente na audiência, 

tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente presumem-se 

verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. ” Portanto, razão assiste ao 

Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia do 

Requerido. De mais a mais, analisando o conjunto probatório tem-se que a 

parte Requerente fez a juntada da cópia do cheque, no valor de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), cujo valor atualizado perfaz a 

importância de R$ 1.998,86 (um mil e novecentos e noventa e oito reais e 

oitenta e seis centavos). Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos 

narrados na presente ação são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento do débito. 

Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 

1.998,86 (um mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis 

centavos), atualizados com juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, 

todos a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-93.2014.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZINETE ELIAS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010081-93.2014.8.11.0034. EXEQUENTE: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA EXECUTADO: ZINETE ELIAS DE LIMA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 
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Ação de Cobrança, interposta por Rosimeire Almeida Torres Oliveira em 

desfavor de Zinete Elias de Lima, devidamente qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos observo que as partes realizaram acordo em 

audiência na data de 27.06.2014 – Id. 2433933, onde por sua vez a parte 

Requerida se comprometeu a pagar o valor de R$ 1.523,62 (um mil e 

quinhentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) divididos em 

15 (quinze) parcelas, sendo 14 parcelas de R$ 100,00 (cem reais) e 01 

(uma) parcela de R$ 123,62 (cento e vinte e três reais e sessenta e dois 

centavos). Ato contínuo, foi proferida a r. sentença de homologação de 

acordo em 05.08.2014, Id. 2433934. No Id. 19104272 a parte Exequente se 

manifestou requerendo a execução do acordo em razão da Executada 

não ter efetuado o pagamento das 03 (três) últimas parcelas. No mais, no 

Id. 19437539, houve decisão determinado a intimação da parte Executada, 

no prazo de 15 (dias). Todavia, no Id. 27226096, a autora se manifestou 

perante a Secretaria desde juízo requerendo a extinção do cumprimento 

de sentença, em razão da parte executada ter efetuado o pagamento 

integral do débito. Em análise aos autos, observo que a Exequente 

informou a este juízo que a Executada procedeu com o pagamento integral 

do débito, Id. 27226096. Dessa forma, entendo que houve o cumprimento 

da r. sentença, pela Executada. Posto isso, desnecessárias outras 

considerações e com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010477-36.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENEU REPRESENTACOES - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L R RAZERA ENXOVAIS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010477-36.2015.8.11.0034. EXEQUENTE: RENEU REPRESENTACOES - 

EIRELI - EPP EXECUTADO: L R RAZERA ENXOVAIS - ME Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada por 

Reneu Representações – Eireli-EPP em face de L R Razera Enxovais - ME, 

devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que 

foi proferida a r. sentença de parcial procedência em 07.11.2016 (Id. 

3302235), onde por sua vez a parte Executada foi condenada a pagar a 

Exequente a quantia de R$ 24.337,22 (vinte e quatro mil trezentos e trinta 

e sete reais e vinte e dois centavos), tendo a r. sentença transitado em 

julgado em 05.04.2017, Id. 5890912. Consta dos autos que a parte 

Exequente pleiteou pela execução da sentença, Id. 8113966. Deferido o 

pleito, Id. 9174058, foram expedido mandado de intimação com a finalidade 

de intimar a parte Executada para cumprir a r. sentença, no entanto sem 

êxito (Id. 10595377). Posteriormente, houve decisão nos autos para a 

Exequente se “(...) manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o 

atual endereço da parte requerida ou requerendo o que for de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.” Id. 10692509. Intimada a Exequente, 

apresentou o atual endereço da Executada, Id. 12990933, no entanto a 

Executada mesmo intimada (Id. 15545746) para cumprir a r. sentença, esta 

deixou transcorrer o prazo in albis, Id. 15962845. Em seguida, a Exequente 

requereu a penhora via sistema Bacenjud e via Renanjud, Id. 16670492, 

sendo, pois, deferida a penhora somente via Bacenjud, Id. 17939376. 

Realizada a penhora pelo sistema Bacenjud, esta restou negativa, 

conforme consta dos autos, Id. 25946937. Intimada a parte Exequente 

para se manifestar, esta deixou transcorrer o prazo sem nenhuma 

manifestação quanto a penhora negativa, conforme consta da certidão, Id. 

27173111. Considerando que a Exequente não se manifestou, para 

requerer o que entender de direito, para no caso indicar bens passíveis de 

penhora, de modo a viabilizar o cumprimento da sentença proferida no Id. 

3302235, permanecendo inerte, resta a este juízo a decisão de determinar 

o arquivamento dos autos, razão pela qual já foram tomadas medidas para 

satisfação do cumprimento da sentença, todas sem êxito. Assim não 

podendo o juízo impulsionar a marcha processual, quando no caso 

ausente o interesse do Exequente. Neste sentido, não encontrando o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95, abaixo transcrito: § 4º, Art. 53. 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No 

mais, o Enunciado 75 do FONAJE, dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, 

da Lei 9.099/1995, também aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, com título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor. ” Diante do exposto, JULGO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, nos termos do artigo 925 do NCPC c.c. o § 4º 

do artigo 53 da Lei 9.099/95, aplicável às execuções de título judicial, 

conforme Enunciado 75 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-35.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANCISCO PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000332-35.2018.8.11.0034. REQUERENTE: EDMILSON FRANCISCO 

PESSOA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 15781103 e por sua vez o 

Requerente impugnou – Id. 24431373. Da preliminar. De incompetência dos 

Juizados Especiais em razão da matéria. A Requerida suscita preliminar de 

incompetência em razão da necessidade de prova pericial em razão da 

“suposta causa da oscilação de energia”, prova está incompatível com o 

rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo 

em vista que as provas contidas nos autos são suficientes para a 

formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de 

incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento do Mérito. Trata-se a 

presente Ação de cobrança proposta por Edmilson Francisco Pessoa em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Notícia na 
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exordial, que é usuário do serviço de energia elétrica da requerida através 

da Unidade Consumidora nº. 6/124325, e que no mês de janeiro/2018, 

após danos causados em equipamentos elétricos de sua residência dos 

quais estavam conectados na rede de energia (tomadas) fornecida pela 

Requerida, solicitou a vistoria e inspeção técnica para análise do prejuízo 

causado. Alega que durante a vistoria constatou-se que um televisor 

marca Semp Toshiba 40”, um ventilador e um receptor de sinal de TV a 

cabo, marca century, foram danificados (queimados). Afirma ainda, que 

após a vistoria da empresa Requerida a mesma não ressarciu o 

Requerente com os danos causados em seus aparelhos elétricos, alega 

mais que diante dos fatos realizou reclamação junto ao Procon, no 

entanto, não obteve êxito e não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Juntou documentos com a exordial. Realizada 

audiência de conciliação em 10.08.2018 – Id. 15864748, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Defesa apresentada – Id. 

15781103, onde por sua vez a Requerida, contesta em preliminar pela 

incompetência do juizado especial em razão da matéria, pela necessidade 

de realização de prova pericial. E, no mérito, contesta pela excludente de 

responsabilidade, ao fato que ocorreu intervenção emergencial, haja vista 

a descarga atmosférica após uma chuva forte ocorrida em 22.01.2018, 

ainda contesta que por desídia do autor o seu pedido de ressarcimento de 

danos materiais foi indeferido pelo fato de não ter anexado os documentos 

solicitados no processo administrativo, conforme consta no print de tela 

sistêmica anexa ao contexto da contestação – Id. 15781111. Ainda em 

contestação alega que a data de 22.01.2018 informada pelo autor ocorreu 

na verdade uma interrupção emergencial em decorrência da necessidade 

de reparo na rede, devido a descarga atmosférica e com isso houve a 

breve interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora do Requerente, e sendo imediatamente restabelecido após 

os procedimentos necessários de reparo na rede, conforme consta no 

SINDICET/SRUCINTE-INTERRUPÇÕES DA UC V1.13., anexa a contestação, 

contesta mais que a interrupção foi necessária e imprescindível, para 

evitar acidentes com os transeuntes, e que a interrupção perdurou por 

tempo suficiente e dentro dos limites estabelecidos pela legislação. 

Contesta ainda, pela ausência de responsabilidade e existência de 

excludente de ilicitude (força maior), pela ausência de nexo causal e mais 

pela ausência de comprovação de danos materiais, vez que o autor 

deixou de anexar os documentos solicitados no processo administrativo, 

conforme consta no print anexo a contestação e no Id. 15781111, e ao 

final contesta pela improcedência da ação. Em impugnação (Id. 24431373), 

o Requerente impugna na totalidade a contestação, uma vez que tentou de 

todos os meios administrativos, conforme consta do laudo e dos 

documentos anexos referentes aos orçamentos, cumprindo assim além do 

necessário, e ao final reitera os pedidos contidos na exordial pela 

procedência da ação. Compulsando os autos, vislumbro que o 

Requerente, anexou aos autos os seguintes documentos: I. Orçamentos 

da empresa Ricardo Eletro; Gazin Industria e Comercio de Móveis e Eletro 

Ltda. e Eletroka, Id. 15040563; II. Vistoria e Inspeção Técnica Danos 

Elétricos – realizados pela Requerida – Id. 15040588; III. Laudos Técnico, 

Id. 15040588. IV. Comunicado de verificação de solicitação de 

Ressarcimento de danos elétricos, Id. 15040588; Por outro lado, a 

Requerida anexou aos autos os seguintes documentos: I. Registro de 

documentação – RDD; II. Ressarcimento de danos – 201800691; III. 

Resumo do Processo; IV. Solicitação de verificação de danos elétricos; V. 

M e m o r i a l  d e s c r i t i v o  d o s  r e l a t ó r i o s  t é c n i c o s ;  V I . 

SINDICET/SRUCINTE-INTERRUPÇÕES DA UC V1.13; VII. 

SMRELOPE/SIMINTER – OS de intervenção na rede v. 1.34 VIII. Vistoria e 

inspeção técnica – danos elétricos; IX. Fotos dos equipamentos do autor; 

X. Comunicado de verificação de solicitação de ressarcimento de danos 

elétricos; XI. Sistema de controle de danos elétricos; Pois bem. Da análise 

dos documentos anexados aos autos pela Requerida, observo que o 

processo administrativo do autor foi indeferido em razão do mesmo não ter 

juntado aos autos administrativos os documentos solicitados pela 

Requerida, quais sejam 02 (dois) laudos técnicos e 02 (dois) orçamentos, 

conforme estabelecido no artigo 206 da Resolução Normativa nº. 

414/2010. Quanto a documentação anexada pelo autor observo que o 

mesmo trouxe aos autos três orçamentos, no entanto o laudo técnico, 

apresentado no Id. 15040588, não está preenchido e tampouco assinado 

por técnicos para comprovar que os equipamentos informados pelo autor 

sendo: “um televisor marca Semp Toshiba 40”, um ventilador e um receptor 

de sinal de TV a cabo, marca century”, foram de fatos queimados em 

decorrência da oscilação ocorrida em janeiro de 2018, conforme alegou 

em sua exordial. Logo, deixando de comprovar os fatos constitutivos de 

seu direito, artigo 373, inciso I do CPC, de que os equipamentos foram 

danificados em decorrência da oscilação ou queda de energia, ocorrida 

em sua Unidade Consumidora 6/124325, no mês de janeiro/2018, pois não 

basta trazer apenas os orçamentos necessário se faz demonstrar 

mediante laudos técnicos de que os equipamentos foram danificados em 

virtude da ocorrência de oscilação de energia na rede elétrica de sua 

unidade consumidora. Desse modo, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. 

Portanto, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos materiais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. De tal modo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do 

autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia ao Requerente comprovar que seus 

equipamentos eletrodomésticos foram danificados em decorrência da 

oscilação de energia ocorrida em sua Unidade Consumidora 6/124325, em 

janeiro/2018. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da 

preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. 

Outrossim, por constar dos autos a nomeação da advogada dativa, a Dra. 

Girlene Luiza Dourado Garcia – OAB/MT 23995/O, (Id. 22546965), e ainda 

a sua aceitação na defesa do Requerente, (Id. 24065875), e, mais por 

constar dos autos que a causídica prestou seus serviços ao Requerente 

apresentando a impugnação à contestação, Id. 24431373, tenho por bem 

ARBITRAR os honorários em 2 (duas) URH - Unidade Referencial de 

Honorários, dos quais serão suportados pelo Estado, referente aos 

serviços prestados na defesa do Requeremte, bem como DETERMINO que 

a secretaria expeça a CERTIDÃO de Honorários Advocatícios para a 

referida advogada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-31.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000621-31.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LIVIA MARIA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 
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27086089, dentro do prazo legal Id. 27130768, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 27417759, no prazo legal – Id. 27462672. Das 

preliminares. Da retificação do polo passivo. Acolho, para que passe a 

figurar no polo passivo a empresa Tim S.A., inscrita no CNPJ nº. 

02.421.421/0001-11. Não comprovação de Pretensão Resistida – 

suspensão do processo para que a parte comprove que buscou a 

solução no site www.consumidor.gov.br - extinção do processo, sem 

resolução de mérito, por ausência do interesse de agir. Em preliminar a 

parte Requerida arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia 

provocação administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, 

tendo em vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa 

para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário 

para a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida 

preliminar. Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO. Trata-se de Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade 

de débito c.c. indenização por danos morais proposta por Lívia Maria 

Alves da Silva em desfavor de Tim S.A. (Tim Celular S.A.), devidamente 

qualificadas. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 15.02.2015, no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e 

noventa centavos) – referente ao contrato GSM0111118558757 nos 

órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para provar anexa o extrato Connect Serasa Experian, 

emitido por informações confidenciais, através do si te 

ht tps: / /s istemas.connectsa.com.br /mercur io /menu_pr inc ipa l / ,  de 

22.01.2019, Id. 25506023. Aduz na exordial que desconhece o débito do 

qual originou a suposta restrição, e, mais que necessitou contrair crédito 

em um determinado estabelecimento comercial, no entanto ficou impedida 

em razão da restrição da qual foi lhe imposta. Notícia mais que teve o seu 

nome e CPF bloqueados na praça para a realização de crédito e ainda 

afirma que nada deve a Requerida, e mais que não recebeu nenhuma 

notificação sobre a restrição. Afirma ainda, que diante da arbitrariedade 

não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear 

a inexistência do débito e a indenização por danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação em 02.12.2019, Id. 26737536, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 27086089 

a Requerida contesta em preliminar pela retificação do polo passivo e 

ausência de interesse de agir. E, no mérito em suma contesta em suma 

que autora realizou a portabilidade da linha nº. 65 98135-3290, contratado 

no plano Tim Infinity Pre, e para demonstrar a anexa print de tela sistêmica 

ao contexto da contestação. Ainda contesta que a autora deixou de quitar 

as últimas faturas e assim ficando inadimplente e consequentemente a 

inscrição do seu nome no rol de restrição ao crédito. Contesta mais, pela 

ausência de ato ilícito e pela legitimidade da cobrança, e ainda pela 

inocorrência de dano moral, uma vez que a autora possui contrato 

assinado com a Requerida, e mais pela deslealdade processual 

caracterizando a litigância de má-fé e ao final contestou pela 

improcedência da ação. Por sua vez, a Requerente impugnou a 

contestação – Id. 27417759, pela ausência de documentos idôneos que 

comprovem a relação contratual, bem como que que demonstre a 

legitimidade do débito entre as partes, e ainda impugna pela inaplicabilidade 

da súmula 385 do STJ, uma vez que o débito discutido na Ação nº. 

1000048-90.2019.8.11.0034, foi declarado ilegítimo, e ao final pela 

procedência da ação. Da análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão de que a Requerida não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II do NCPC), de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome e CPF da Requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito, não fazendo prova da contratação 

com a juntada de contrato firmado entre as partes, deixando assim de 

comprovar o vínculo contratual mediante o contrato assinado entre as 

partes. Ressalta-se que na contestação a Requerida, mencionou sobre o 

contrato, no entanto deixou de junta-lo aos autos, conforme consta em 

sua defesa, anexada no id. 27086089. Logo, não tendo sido comprovada 

a relação contratual entre as partes, deve o débito discutido nos 

presentes autos ser declarado ilegal. Assim, examinando o conjunto 

probatório constato que de fato houve a negativação no nome e CPF da 

Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 32,90 (trinta e dois 

reais e noventa centavos) – referente ao contrato GSM0111118558757. 

Portanto, a inserção do nome e CPF da autora nas entidades de proteção 

ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes e a terceiros. Dessa forma, havendo a restrição no 

nome e CPF da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, a mesma 

faz jus ao pleito da exordial para a declaração de inexistência da restrição 

discutida na presente demanda. Por último, vale registrar que inobstante a 

existência de outra restrição, conforme consta do extrato anexo Id. 

25506023, esta foi declarada inexistente mediante sentença em 

11.12.2019, proferida na Ação nº. 1000048-90.2019.8.11.0034, não 

podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por 

dano moral. Entretanto, a restrição deve ser considerada para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao crédito por 

dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que 

não seja devida indenização por danos morais, a exigência da Súmula nº 

385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante a 

inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). Portanto, fazendo jus a indenização por dano moral 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diante da constatação de outra 

restrição preexistente a discutida nos presentes autos. Quanto a alegação 

da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição restritiva, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por outro lado, 

quanto a alegação de litigância de má-fé não vislumbro no presente caso 

as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 

Diante disso, desnecessárias outras considerações, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da 

presente ação para: I – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos, qual seja, referente ao contrato R$ 32,90 (trinta e dois 

reais e noventa centavos), contrato nº. GSM0111118558757 nos órgãos 

de restrição ao crédito. II – CONDENAR a parte Requerida a indenizar a 

autora pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-85.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000598-85.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARLENE SALES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 26861041, com documentos (faturas, Id. 

26861043/26861050), dentro do prazo legal – Id. 26863890 e por sua vez 

a Requerente impugnou, Id. 26927025, no prazo legal – Id. 26936656. Da 

preliminar. Da inépcia da petição inicial, por falta de juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito, quanto a este indefiro o pleito da juntada aos autos do 

comprovante original do extrato de negativação, por excesso de 

burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e simplicidade 

que regem os processos em tramite no Juizado Especial. Não havendo 

mais preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, proposta por 

Marlene Sales de Oliveira em desfavor do Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 10.11.2018, no valor de R$ 100,24 (cem 

reais e vinte e quatro centavos) – referente ao contrato 

977764241000053CT, nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto 

débito existente perante a Requerida. E, para provar anexa o extrato SPC 

Brasil, emitido por informações confidenciais, através do site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 15.10.2019, Id. 25116130. Aduz 

na exordial, que desconhece o débito e ainda que está negativação está 

lhe causando transtornos, pois não pode efetivar a abertura de crediário e 

nem tampouco realizar compras no crédito, em razão de seu nome e CPF 

terem sido inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma mais que 

diante da arbitrariedade não lhe restou outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação em 

02.12.2019, Id. 26730195, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Na defesa, Id. 26861041, a Requerida contesta em sede 

de preliminar pela inépcia da petição inicial, por falta de juntada do 

comprovante original da negativação expedida pelos órgãos de proteção 

ao crédito. E, no mérito pela legitimidade do débito, uma vez que a autora é 

titular do cartão Visa Nacional nº. 4551.xxxx.xxxx.7222, e para comprovar 

anexa ao contexto da contestação print de telas sistêmicas e faturas nos 

Ids. 26861043/26861050, demonstrando a contratação dos serviços 

oferecidos. Contesta mais, pela falta de prova e ausência de 

pressupostos ensejadores da responsabilidade civil; pela indenização – 

critério de aferição; e ainda pela impugnação dos documentos acostados 

na inicial e ao final contestou pela improcedência da ação. Por sua vez, a 

Requerente impugnou a contestação – Id. 26927025, pelo fato da 

Requerida não trazer nenhum documento que comprove a relação 

contratual e nem tampouco que demonstre a legitimidade do débito entre 

as partes, e ao final pela procedência da ação. Compete a autora provar o 

fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório, verifica-se que 

o Requerido anexou aos autos faturas, onde observa-se que a autora 

efetuou o pagamento de algumas faturas e, ainda consta que deixou de 

pagar pelas faturas em sua integralidade assim gerando encargos de 

atraso, logo ficando inadimplente. Desta forma, demonstrando que a 

autora manteve relação jurídica contratual com a Requerida. Dessa forma, 

tem-se que o valor de R$ 100,24 (cem reais e vinte e quatro centavos) – 

referente ao contrato 977764241000053CT, o qual foi restrito nos órgãos 

de proteção ao crédito, é devido pela Requerente em face da Requerida. 

Portanto, competia a Requerente trazer aos autos o comprovante de 

pagamento da referida dívida, para demonstrar os fatos constitutivos do 

seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. De tal modo, não há o que falar da 

inexistência da contratação, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Requerida. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Por 

conseguinte, havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva da 

consumidora, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor 

sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 

8.078/90. Destarte, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia a parte Requerente comprovar que não 

tinha vínculo contratual decorrente do cartão crédito Visa Nacional nº. 

4551.xxxx.xxxx.7222, com a Requerida. Nesta condição, inexistindo ou 

não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Quanto a alegação da 

notificação referente a não comunicação prévia da inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição restritiva, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante disso, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO pelo não acolhimento da 

preliminar, e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000022-12.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (REQUERENTE)

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES (REQUERENTE)

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA REGINA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000022-12.2019.8.11.0093 Impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente a juntar nos autos a Guia de Pagamento referente ao valor 

depositado para cumprimento do mandado. FELIZ NATAL, 19 de dezembro 

de 2019 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço 

D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: 

(66) 35852077
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000513-19.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA CRISTINA COUTINHO (REQUERENTE)

V. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000513-19.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

VANESSA COUTINHO CARDOSO, MARILEIA CRISTINA COUTINHO 

REQUERIDO: MARCOS ADRIANO ALVES DA SILVA Vistos. Esta carta 

precatória tem por objetivo a citação da parte requerida para integrar a 

relação processual, bem como a intimação dela para a audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 11/12/2019. Em relação à 

intimação, vê-se que infelizmente prejudicado o ato pelo transcurso do 

prazo, tendo este magistrado assumido nesta data a respectiva jurisdição. 

Assim, cumpra-se na parte restante e no que couber, conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, realizado o 

ato e pagas as custas eventualmente existentes, devolva-se a presente 

missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, 07 de 

janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000486-36.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCOAMA - INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000486-36.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: INCOAMA - INSDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA - ME VISTOS. CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, DEVOLVA-SE ao Juízo Deprecante com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz 

Natal, 07 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000541-84.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINY LUZ CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000541-84.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

LORRAINY LUZ CASTRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Esta carta precatória tem por objeto a 

realização de ato com data específica (audiência, perícia etc.), que 

infelizmente já decorreu, tendo este magistrado assumido em 07 de janeiro 

de 2020 a respectiva jurisdição. Assim, solicite-se ao juízo deprecante 

instruções para o seu cumprimento (eventual redesignação do ato), no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não aditada a carta precatória ou decorrido o 

prazo sem manifestação, devolva-se a presente missiva com as 

homenagens, cautelas e baixas de estilo. Feliz Natal, 07 de janeiro de 

2020.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000525-33.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PAVEI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000525-33.2019.8.11.0093 IMPETRANTE: 

EDELSON ADELIR MUNCIO COMPANHONE IMPETRADO: RAFAEL PAVEI 

Vistos. Postergo a análise da liminar pleiteada. Intime-se a parte impetrada 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifeste-se 

estritamente quanto ao pedido liminar, na forma do art. 9º do NCPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado 

nesta última hipótese, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 178 do 

NCPC. Após, venham-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000492-43.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MECANIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (REQUERIDO)

EVERTON BASSANI (REQUERIDO)

EDUARDO BASSANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000492-43.2019.8.11.0093 Impulsiono os presentes autos, para intimar a 

parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento de 

diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 10 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-85.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RUI WITECK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA CORDOBA FRUTO OAB - MT21244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000625-85.2019.8.11.0093. AUTOR(A): RUI 

WITECK RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO 

BRADESCO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada proposta por RUI WITECK em 

desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S/A e 

BANCO BRADESCO S/A. Aduz, a parte requerente, que recebe benefício 

de aposentadoria junto à agência do Banco do Bradesco. Todavia, embora 

tenha contratado empréstimo consignado com a parte requerida, não 

firmou outro negócio jurídico com ela, surpreendida que foi ao retirar 

demonstrativo de contas e verificar descontos mensais realizados pela 

PREVISUL desde abril/2018, no valor total de R$ 577,73 (Quinhentos e 

setenta e sete reais e setenta e três centavos), até a data do protocolo da 

demanda. Dai requer, liminarmente, a abstenção de cobrança dos valores 

indevidos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

e, no mérito, a procedência do pedido para declaração de inexistência de 

relação jurídica com a condenação da parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais em valor arbitrado pelo Juízo, da restituição 

em dobro no valor atual de R$ 1.155,46 (um mil cento e cinquenta e cinco 

reais e quarenta e seis centavos), além da condenação em custas e 

honorários advocatícios. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prioridade 

processual A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo jus 

à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo único, 

inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. Assim, 

anote-se a referida prioridade em todos os sistemas. II.2 - Da gratuidade 

da justiça Com base nos extratos bancários juntados ao Num. 27342452 - 

Pág. 1/7, Num. 27342452 - Pág. 1/12 e memória de cálculo de benefício 

previdenciário ao Num. 27342447 - Pág. 1, onde demonstra que a parte 

autora possui rendimentos compatíveis com o benefício, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. II.3 - Da tutela de urgência O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não tem como ser acolhido, 

notadamente porque os débitos supostamente indevidos datam de abril de 

2018 e somente 1 (um) anos e 08 (oito) meses depois a providência 

judicial foi adotada. Depois, inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora tenha efetivamente buscado a resolução administrativa do 

problema, pois que nenhum protocolo de atendimento foi acostado. 

Ademais, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que o reclamante 

apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de 

seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que 

não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder, seja perante o portal eletrônico 

www.consumidor.gov.br. A respeito deste último canal de atendimento, 

aproveita-se o ensejo para apresentá-lo: “O Consumidor.gov.br é um 

serviço público e gratuito que permite a interlocução direta entre 

consumidores e empresas para solução alternativa de conflitos de 

consumo pela internet. Ele não constitui um procedimento administrativo e 

não se confunde com o atendimento tradicional prestado pelos Órgãos de 

Defesa do Consumidor. Sendo assim, a utilização desse serviço pelos 

consumidores se dá sem prejuízo ao atendimento realizado pelos canais 

tradicionais de atendimento do Estado providos pelos Procons Estaduais e 

Municipais, Defensorias Públicas, Ministério Público e Juizados Especiais 

Cíveis. A principal inovação do Consumidor.gov.br está em possibilitar um 

contato direto entre consumidores e empresas, em um ambiente totalmente 

público e transparente, dispensada a intervenção do Poder Público na 

tratativa individual. Por se tratar de um serviço provido e mantido pelo 

Estado, com ênfase na interatividade entre consumidores e fornecedores 

para redução de conflitos de consumo, a participação de empresas é 

voluntária e só é permitida àquelas que aderem formalmente ao serviço, 

mediante assinatura de termo no qual se comprometem a conhecer, 

analisar e investir todos os esforços possíveis para a solução dos 

problemas apresentados. O consumidor, por sua vez, deve se identificar 

adequadamente e comprometer-se a apresentar todos os dados e 

informações relativas à reclamação relatada. Os dados das reclamações 

registradas no Consumidor.gov.br alimentam uma base de dados pública, 

com informações sobre as empresas que obtiveram os melhores índices 

de solução e satisfação no tratamento das reclamações, sobre aquelas 

que responderam as demandas nos menores prazos, entre outras 

informações. O desempenho das empresas participantes pode ser 

monitorado a partir do link Indicadores. Por meio da aba Relato do 

Consumidor, é possível ler o conteúdo das reclamações, respostas das 

empresas e comentário final dos consumidores, sendo inclusive possível 

realizar pesquisas por: palavras chave, segmento de mercado, 

fornecedor, dados geográficos, área, assunto, problema, período, 

classificação (resolvida / não resolvida/ não avaliada) e/ou nota de 

satisfação, entre outros filtros. E clicando em Dados Abertos, é possível 

obter os dados atualizados que alimentam os indicadores da plataforma, 

em formato aberto, o que permite a qualquer interessado promover a 

elaboração de inúmeras análises e cruzamentos eventualmente não 

contemplados pelas consultas disponíveis na plataforma. O 

Consumidor.gov.br fornece informações essenciais à elaboração e 

execução de políticas públicas de defesa dos consumidores, bem como 

incentiva a competitividade no mercado pela melhoria da qualidade de 

produtos, serviços e do atendimento ao consumidor. Esse serviço é 

monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon - do 

Ministério da Justiça, Procons, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, 

Agências Reguladoras, entre outros órgãos, e também por toda a 

sociedade.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO a gratuidade da 

justiça nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88; b) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se, em 

todos os sistemas, a prioridade legal por se tratar de pessoa idosa, nos 

termos do art. 3º, “caput” e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 

10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. A parte autora manifestou o 

interesse na realização da audiência de conciliação. E, por constituir 

ferramenta rápida e célere na solução de litígios, o Novo Código de 

Processo Civil estabelece que somente com a manifestação de vontade de 

ambas as partes a audiência de conciliação não será realizada, na 

previsão do inciso I, § 4º, do art. 334, daquele diploma legal. Cite-se e 

intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique 

sua opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou 

mediação. Possuindo ela interesse na realização de audiência de 

conciliação ou mediação, em observância ao disposto no arts. 139, inciso 

V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de 

Justiça, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a zelosa Secretaria 

Judicial designar data para realização da sessão de conciliação conforme 

pauta disponível, bem como intimar ambas as partes para o respectivo 

comparecimento. Advirta-se à parte requerida de que, caso qualquer das 

partes não compareça ou, comparecendo, não haja autocomposição, 

deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. De outro lado, 

advirta-se ainda à parte requerida que, não possuindo interesse na 

realização de audiência de conciliação ou mediação, deverá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento da referida solenidade, nos termos do art. 335, 

inciso II, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. Na hipótese de a contestação apresentar 
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preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-14.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA VELOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão Processo: 1000190-14.2019.8.11.0093. Impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte requerente para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal. FELIZ NATAL, 13 de janeiro de 

2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço 

D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: 

(66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-67.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000083-67.2019.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo legal. FELIZ NATAL, 13 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000350-39.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGO KOHUT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000350-39.2019.8.11.0093 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo legal. FELIZ NATAL, 13 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-11.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000229-11.2019.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo legal. FELIZ NATAL, 13 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000173-75.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MARIA RECH POMIECHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO POMIECHISNSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000173-75.2019.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação no 

prazo legal. FELIZ NATAL, 13 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-89.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LAMINADOS ARAPUA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000282-89.2019.8.11.0093. Certifico que a Contestação é tempestiva. Em 

ato contínuo, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente para, 

querendo apresentar Impugnação à Contestação. FELIZ NATAL, 14 de 

janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São 

Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 

TELEFONE: (66) 35852077

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000064-61.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000064-61.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

MARCIA CARDOSO REQUERIDO: ANTONIO LUIS DE AQUINO Vistos etc. 

Defiro a AJG pugnada. Recebo o presente como inventário, eis que o 

herdeiro é relativamente incapaz, circunstância que impede o 

processamento de arrolamento. Nesta toada, nomeio inventariante a Sra. 

Marcia Cardoso, sob compromisso a ser prestado em 05 (cinco) dias. No 

prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, 

deverá a inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (CPC, art. 

993). Após, citem-se o Ministério Público e os interessados, se for o caso, 

bem como a Fazenda (CPC art. 999), manifestando-se sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 dias (art. 

1002) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados, 

(art. 1.008), manifestando-se expressamente. Havendo concordância, 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, às últimas declarações (art. 1001) e digam, em 10 dias (art. 

1012). Consigne-se que o imposto deverá ser calculado 

administrativamente e juntados aos autos antes da sentença. Notifique-se 

o MPE. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000449-09.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000449-09.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 864.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Assistência Judiciária 

Gratuita]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/04/2020, às 12hs00min. FELIZ NATAL, 14 de janeiro de 

2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço 

D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: 

(66) 35852077

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71745 Nr: 1129-21.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Paulo Gomes de Brito, Eliene da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Walker - OAB:15.563, 

Carlos Melgar Nascimento - OAB:17.735, João Gabriel Dan Lopes - 

OAB:MT/15.678

 VISTOS.

 Ante o teor da certidão de fl. 477, ABRA-SE vistas ao Ministério Público 

para manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72752 Nr: 782-51.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STRAPAZZON & STRAPAZZON LTDA ME, 

ROMARIO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Certidão do Oficial de Justiça, fls. 141, sendo positiva a Citação 

do executado Romário Silva Souza mas sendo negativa do executado 

Strapazzon e Strapazzon LTDA ME, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora para requerer o que lhe for de direito no prazo de 

15(quinze) dias, conforme Decisão de fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74077 Nr: 508-53.2015.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO PEREIRA ITADMIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAORU OTOMURA, MATSUBARA YATAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora recolher a 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento dos Mandados de 

Citação dos Confinantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87453 Nr: 995-81.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, JFDS, MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B

 VISTOS. (...) Considerando o Ofício-Circular nº 61/2019-DAPI, 

encaminhado a este Juízo no dia 30/08/2019, versando sobre a 

elaboração de levantamento acerca das prisões provisórias que não 

foram submetidas, nos últimos 30 (trinta) dias, à avaliação quanto à 

necessidade de manutenção da segregação, PROCEDO a reanálise da 

prisão preventiva dos denunciados, qualificados nos autos.Pois bem. Em 

análise acurada aos autos, vislumbro que persiste a necessidade de 

manutenção da prisão preventiva dos acusados.Isso porque, a 

decretação da custódia cautelar restou perfeitamente justificada por meio 

dos dados concretos lançados nos autos, e não se verifica nenhuma 

alteração substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar (fls. 102/103), conforme dispõe o artigo 316 do 

CPP.Convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula 

“rebus sic standibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, 

revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da 

prisão deve ser decretada. Entretanto, este não é o caso dos autos.A 

prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que 

a decretou (garantia da ordem pública) e, ainda, como dito, não houve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 438 de 1782



nenhuma alteração fática para revisão da medida.Desta feita, diante da 

presença dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA PREVENTIVA dos acusados ALLAN PONTES, JUCELINO 

FERREIRA DA SILVA e MARCELO DOS SANTOS, tal como foi 

lançada.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Feliz Natal, 18 de dezembro de 2019.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86976 Nr: 639-86.2019.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATTHEUS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gerdiel dos Santos - 

OAB:16.948

 VISTOS. (...) Considerando o Ofício-Circular nº 61/2019-DAPI, 

encaminhado a este Juízo no dia 30/08/2019, versando sobre a 

elaboração de levantamento acerca das prisões provisórias que não 

foram submetidas, nos últimos 30 (trinta) dias, à avaliação quanto à 

necessidade de manutenção da segregação, PROCEDO a reanálise da 

prisão preventiva do denunciado, qualificado nos autos.Pois bem. Em 

análise acurada aos autos, vislumbro que persiste a necessidade de 

manutenção da prisão preventiva do acusado.Isso porque, a decretação 

da custódia cautelar restou perfeitamente justificada por meio dos dados 

concretos lançados nos autos, e não se verifica nenhuma alteração 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar (fls. 20/24), conforme dispõe o artigo 316 do 

CPP.Convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula 

“rebus sic standibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, 

revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da 

prisão deve ser decretada. Entretanto, este não é o caso dos autos.A 

prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que 

a decretou (garantia da ordem pública) e, ainda, como dito, não houve 

nenhuma alteração fática para revisão da medida.Desta feita, diante da 

presença dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA PREVENTIVA do acusado MATTHEUS SILVA DOS SANTOS, tal 

como foi lançada.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Feliz Natal, 18 de dezembro de 2019.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85383 Nr: 2032-80.2018.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, STANIEL 

CUNHA DOS SANTOS, EDIR ELSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.265, Emanuel Lima Costa - OAB:MT/19.534, ISMAEL DOS 

SANTOS - OAB:21747/O, JOELTON DA SILVA MOREIRA - 

OAB:22703/O, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 VISTOS. (...) Considerando o Ofício-Circular nº 61/2019-DAPI, 

encaminhado a este Juízo no dia 30/08/2019, versando sobre a 

elaboração de levantamento acerca das prisões provisórias que não 

foram submetidas, nos últimos 30 (trinta) dias, à avaliação quanto à 

necessidade de manutenção da segregação, PROCEDO a reanálise da 

prisão preventiva dos denunciados, qualificados nos autos.Pois bem. Em 

análise acurada aos autos, vislumbro que persiste a necessidade de 

manutenção da prisão preventiva dos acusados.Isso porque, a 

decretação da custódia cautelar restou perfeitamente justificada por meio 

dos dados concretos lançados nos autos, e não se verifica nenhuma 

alteração substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar (fls. 102/103), conforme dispõe o artigo 316 do 

CPP.Convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula 

“rebus sic standibus”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, 

revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da 

prisão deve ser decretada. Entretanto, este não é o caso dos autos.A 

prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que 

a decretou (garantia da ordem pública) e, ainda, como dito, não houve 

nenhuma alteração fática para revisão da medida.Desta feita, diante da 

presença dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA PREVENTIVA dos acusados EDIR ELSON ALVES DA SILVA, 

JACKSON JONAS JARDIM E STANIEL CUNHA DOS SANTOS, tal como foi 

lançada.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Feliz Natal, 18 de dezembro de 2019.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86877 Nr: 568-84.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson Jonas Jardim da Cruz, Matheus 

Henrique Alves Apolinário, NAIARA RODRIGUES OVEDO, MARIA JULIANA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, Philippe Zandarin Villela Magalhães - OAB:16.244, 

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244

 VISTOS. (...) Considerando o Ofício 61/2019-DAPI, encaminhado a este 

juízo no dia 30/08/2019, versando sobre a elaboração de levantamento 

acerca das prisões provisórias que não foram submetidas, nos últimos 30 

(trinta) dias, a avaliação quanto à necessidade de manutenção da 

segregação, PROCEDO a reanálise quanto à prisão preventiva dos 

indiciados Matheus Henrique Alves Apolinário e Naiara Rodrigues Ovedo, 

qualificados nos autos. Pois bem. Em análise acurada aos autos, vislumbro 

que persiste a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos 

indicados supramencionados.Isso porque, a decretação da custódia 

cautelar restou perfeitamente justificada por meio dos dados concretos 

lançados nos autos, e não se verifica nenhuma alteração 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar (fls. 48/56), conforme dispõe o artigo 316 do CPP. 

(...) Desta feita, diante da presença dos requisitos ensejadores da prisão, 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA PREVENTIVA dos acusados 

MATHEUS HENRIQUE ALES APOLINÁRIO e NAIARA RODRIGUES OVEDO, 

tal como foi lançada.Em relação ao pedido da revogação da medida 

cautelar de monitoramento eletrônico formulado pela defesa denunciados 

MARIA JULIANA DA SILVA e RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ às fls. 

373/374, o mesmo mercê acolhimento.Isto porque, observo alteração 

fática para a revogação das medidas cautelares fixadas anteriormente, 

consiste no pedido de absolvição dos referidos réus pelo parquet, muito 

embora este juízo não esteja vinculado Às alegações finais postulando 

absolvição dos referidos réus, todavia, em última análise em caso de 

acolhimento a medida seria incompatível com a resposta estatal, de modo 

que seria mais prudente sua revogação até a análise do mérito. (...) Dessa 

forma, em acolhimento as argumentações trazidas, REVOGO todas as 

medidas cautelares imputadas aos denunciados MARIA JULIANA DA 

SILVA e RUDSON JONAS JARDIM DA CRZ e AUTORIZO a retirada do 

equipamento de monitoramento eletrônico dos mesmos. (...) Ciência a 

Defesa e ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51224 Nr: 188-08.2012.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODOS OS INVASORES DA FAZENDA 

QUATRO VENTOS, Levy Dias Marques, MIRON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA 

JÚNIOR - OAB:MT 10.425, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL`AGNOL - 

OAB:MT/10.843-A, Levy Dias Marques - OAB:5828/MS, VANIA 

SANTOS DE SOUZA DORNELLES - OAB:13906

 VISTOS.

Tendo em vista que o processo em apenso cód. nº 79410 fora 

despachado, determino a devolução dos autos em cartório para o 

apensamento no referido feito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 622-50.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI KOLCINSKI, DION LENON GOLÇALVES 

DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22471/O

 VISTOS. (...) Pois bem. Em análise acurada aos autos, REAVALIO DE 

OFÍCIO a prisão do denunciado, vislumbro que desde a prisão do 

denunciado ocorrida em 02.10.2019 (fl. 95), passou-se 02 (dois) meses 

sem que houvesse citação do denunciado, de modo que verifico excesso 

de prazo não imputável a defesa.Reputo que as medidas cautelares 

previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo a de 

comparecimento mensal em Juízo, a “priori”, mostram-se suficientes para 

acautelar a instrução processual e a aplicação da lei penal, sendo certo 

que, em caso de descumprimento das medidas o Juízo reanalisará a 

necessidade de decretação da prisão do acusado.Posto isso, nos termos 

do art. 316, c/c 319, I e IV, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO 

a prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado DION LENON 

GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, mediante o cumprimento 

das seguintes medidas cautelares: a) Comparecimento periódico em juízo, 

mensalmente, para justificar suas atividades e informar seu endereço 

atualizado, a contar da presente data;b) proibição de ausentar-se da 

Comarca por mais 15 (quinze) dias sem informar o Juízo.Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso, (...) 

Consigno que no ato do cumprimento da soltura, DETEMINO que se 

proceda a citação do denunciado, ocasião em que deverá informar se 

possui condições de constituir advogado.Caso negativo, NOMEIO como 

DEFENSOR DATIVO do acusado Dion Lenon Gonçalves da Silva, o 

advogado Douglas Arthur Maragno Dinizz, o qual deverá ser intimado para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal, bem como atuar nos atos 

processuais subsequentes. Os honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.Em relação ao denunciado Ronei Kolcinski 

tendo em vista que o m esmo foi devidamente citado, bem como informou 

que não possui condições para constituir advogado, NOMEIO o mesmo 

causídico do corréu, devendo apresentar resposta à acusação, no prazo 

legal. INTIMEM-SE.CIÊNCIA Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87922 Nr: 1318-86.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON APARECIDO MIGUEL, Eliseu 

Gomes de Lima, Adrian Luiz de Souza, Arimatéia Araujo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Arthur Maragno 

Dinizz - OAB:OAB/MT 22.471

 VISTOS. (...) Conforme determinação do Ofício Circular nº 61-2019-DAPI, 

foi certificado quanto às prisões provisórias não analisadas nos últimos 30 

(trinta) dias.Vieram-me os autos conclusos.Eis o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando o Ofício 61/2019-DAPI, 

encaminhado a este juízo no dia 30/08/2019, versando sobre a elaboração 

de levantamento acerca das prisões provisórias que não foram 

submetidas, nos últimos 30 (trinta) dias, a avaliação quanto à necessidade 

de manutenção da segregação, PROCEDO a reanálise quanto a prisão 

preventiva dos indiciados Cleberson Aparecido Miguel, Adrian Luiz de 

Souza e Arimatéia Araujo do Nascimento, qualificados nos autos. Pois 

bem. Em análise acurada aos autos, vislumbro que persiste a necessidade 

de manutenção da prisão preventiva dos indicados supramencionados. 

Isso porque, a decretação da custódia cautelar restou perfeitamente 

justificada por meio dos dados concretos lançados nos autos, e não se 

verifica nenhuma alteração substancialmente fática desde a data da 

decisão que decretou a segregação cautelar (fls. 102/103), conforme 

dispõe o artigo 316 do CPP.Convém destacar que a prisão preventiva está 

submetida à cláusula “rebus sic standibus”, ou seja, se a situação das 

coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, 

a revogação da prisão deve ser decretada. Entretanto, este não é o caso 

dos autos.A prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da 

decisão que a decretou (garantia da ordem pública), e, ainda, como dito, 

não houve nenhuma alteração fática para revisão da medida.Desta feita, 

diante da presença dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA PREVENTIVA dos acusados CLEBERSON 

APARECIDO MIGUEL, ADRIAN LUIZ DE SOUZA e ARIMATÉIA ARAUJO DO 

NASCIMENTO, tal como foi lançada.No mais, ABRA-SE vista dos autos 

para o Ministério Público se manifestar acerca do teor da certidão de fl. 

188.Ciência a Defesa e ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Feliz Natal-MT, 18 de dezembro de 2019.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79565 Nr: 892-45.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Rosane Cristianetti 

Ferreira Romani - OAB:13.117, Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 VISTOS.

Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta de audiências, deste 

modo REDESIGNO a audiência para o dia 03 de março de 2020, às 14h00.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79534 Nr: 864-77.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 R Madeiras Ltda-ME, RAFAEL FERREIRA 

LIUTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583, Fellipe Gebauer de Negreiro - 

OAB:14583/MT, ULISSES DUARTE JUNIOR - OAB:MT-7459A

 VISTOS.

Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta de audiências, deste 

modo REDESIGNO a audiência para o dia 02 de março de 2020, às 13h30.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80028 Nr: 1200-81.2017.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Cuissi - 

OAB:OAB/MT 14.430-A, REGINA DA SILVA SOUZA - OAB:22876/O, 

Sidinei tadeu Cuissi - OAB:OAB/MS 17.252

 VISTOS.

Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta de audiências, deste 

modo REDESIGNO a audiência para o dia 02 de março de 2020, às 16h00.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 596-86.2018.811.0093

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de REQUERER EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE ACORDO COM A NOVA REDAÇÃO DO DECRETO LEI 

911/69 proposta pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, em face de 

OSMAR ANTONINHO CAUZ.

A inicial (fls. 04/05) veio instruída dos documentos de fls. 06/18, sendo 

deferida liminarmente a busca e apreensão às fls. 22/22v.

 O autor e o requerido compuseram acordo extrajudicial, conforme se 

verifica às fls. 30/32.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista a regularidade de seus termos e em consonância com a 

petição, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS PARTES 

de fls. 30/32, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas e Honorários conforme o Acordo feito entre as partes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79410 Nr: 777-24.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EMIDIO DIAS CARVALHO, MARIA 

CAROLINA PINTO COELHO CARVALHO, ESPOLIO DE MARIO AMATO, 

ROGERIO PINTO COELHO AMATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A, Levy Dias 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo A. Segato - 

OAB:13.546, Octaviano Bazilio Duarte Filho - OAB:173.448 OAB/SP, 

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA 

JUNIOR - OAB:10425/O, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - 

OAB:22386/O, LEVY DIAS MARQUES - OAB:5828

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar quanto 

os Embargos de Declaração apresentados às fls 585/586.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71419 Nr: 812-23.2013.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORETTO & MARCONI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da intimação positiva da parte executada efetuar o pagamento do 

débito conforme Decisão, fls. 80 e tendo em vista que transcorreu o prazo 

para o Executado se manifestar acerca do pagamento da dívida, 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte Exequente requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 835-61.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AÉLIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, JULIANO LUIZ POZETI - OAB:SP/164.205, WELITON 

LUIS DE SOUZA - OAB:277377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada tempestiva de APELAÇÃO pela parte requerida, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a se manifestar no que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70339 Nr: 574-38.2012.811.0093
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDA INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA ME, Mirian Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Lider Mecânica Indl. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar sobre os 

documentos juntados as folhas 56-58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82744 Nr: 282-43.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertilo Ertel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos conclusos para analise das informações juntadas as 

fls.35/39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77180 Nr: 755-97.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIQUEL BORN FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GLOBO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique dos 

Santos Viseu - OAB:SP 117.417

 Inicialmente certifico que assiste razão a parte autora, tendo em vista o 

advogado dativo ter sido intimado pessoalmente da contestação juntada 

as fls. 51/76 somente em 17/07/2018, sendo assim, tempestiva a 

IMPUGNAÇÃO juntada as fls. 81/82. Em ato continuo, certifico que 

transcorreu in albis o prazo para manifestação quanto as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49043 Nr: 743-30.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TRES PINHEIROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VÂNIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 743-30.2009.811.0093, 

Protocolo 49043, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79765 Nr: 1048-33.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Rossi Matsumoto, ROBERTO YOSHIO 

MATSUMOTO, SIMONE SAYOURI MATSUMOTO, ADRIANE MIDORI 

MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches, Braz Mario Afonso, QUINTA 

DO SOL CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar quanto ao 

AR juntado as fls. 111v, bem como, para que se manifeste, no prazo legal, 

quanto à CONTESTAÇÃO juntada as fls. 97/109.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 743-78.2019.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVAN FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 Certifico que, nesta data, após juntada da decisão de fls. 108, entrei em 

contato com a Central de Monitoramento, onde fui orientado a enviar cópia 

da decisão por email e em seguida a proceder com a retirada e guarda do 

equipamento. Certifico ainda que no momento da retirada o réu não 

portava o carregador, devido a isso, compromoteu-se a fazer a devolução 

do mesmo assim que se encerrar o recesso forense. Por fim, procedi com 

o envio da decisão ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73121 Nr: 1019-85.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertilo Ertel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10.374-B, Walmir A. Pereira Machiavelli - OAB:MT 4.248, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Impulsiono os autos a parte requerida, para que apresente os memoriais 

finais conforme decisão de fls. 118V, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72094 Nr: 290-59.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Miglioranza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASE IH (CASE BRASIL & CIA), GRANDCASE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, ARAGUAIA AGRICOLA LTDA, MAPFRE 
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SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368 , Guilherme Douglas Debastiani Guindani - 

OAB:MT0018320, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, Liana 

Mara Cocco Munaretto - OAB:7.134

 Diante da devolução da CP impulsiono os autos para intimar as partes 

para apresentação de Alegações Finais, no prazo legal, conforme decisão 

de fls. 283

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48933 Nr: 653-22.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCTdS, KTdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT 19534/O

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se acerca 

da Certidão de fls. 137 no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46758 Nr: 847-90.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESTE MADEIRAS LTDA, RICARDO CEZAR 

LACERDA, SEBASTIANA AMANCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LESTE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

03517727000139, atualmente em local incerto e não sabido RICARDO 

CEZAR LACERDA, Cpf: 93209274134, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido SEBASTIANA AMANCIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

39358615168, brasileiro(a), Telefone 65-3684-2572. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação dos executados acerca da senteça prolatada 

nos autos às fls. 63/64..

Sentença: Vistos em correição. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta 

pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra LESTE MADEIRAS LTDA, 

RICARDO CEZAR LACERDA e SEBASTIANA AMANCIA DE OLIVEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Entre uma providência e outra, 

conforme teor da decisão prolatada às fls. 62, este Juízo determinou o 

arquivamento do presente feito, sem baixa na distribuição. Os autos 

permaneceram arquivados por mais de 05 (cinco) anos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando detidamente, verifico que se trata de 

execução fiscal há anos arquivada provisóriamente. Desse modo, a 

prescrição intercorrente ocorre em 05 (cinco) anos após a decisão de 

arquivamento do processo, de acordo com o art. 10, §1º da Lei 6.830/80. 

Além disso, a LEF não altera o art. 171 do CTN, que disciplina casos de 

prescrição, matéria essa de direito material. Define-se, portanto, que o 

termo inicial da prescrição intercorrente é a data da decisão que ordenar o 

arquivamento do processo. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos da 

decisão que determinou o arquivamento provisório do feito, sem que 

nenhuma medida apta a satisfazer seus interesses tenha sido 

implementada pela exequente, é o caso de se declarar a extinção do 

crédito tributário pela ocorrência da prescrição intercorrente. Entende o 

STJ que: "Em execução fiscal, não localizados bens prenhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente (Súmula 311/STJ). Destarte, o art. 10 

da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado em harmonia com o 

disposto no art. 171 do Código Tributário Nacional. (...) Pretende-se, assim, 

evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, 

próximo ao lustro final, para a realização de diligências que 

frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo pleito 

de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de afastar a 

contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar de 

pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados 

bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o decurso do prazo 

quinquenal contado do arquivamento (...)" (AgRg no AREsp 366.911/GO, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/12/2013. Dje 06/03/2011). Por fim, insta asseverar a desnecessidade 

da intimação da parte exequente, já que o prazo prescricional é fatal e só 

pode ser suspenso/interrompido por uma ação positiva do interessado. 

Demais disso, consoante o STJ: "É pacífica a jurisprudência desta Corte 

Superior no sentido da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública 

acerca da suspensão da execução por ela mesma requerida, bem como 

do arquivamanto do feito, o qual decorre automaticamente do transcurso 

do prazo de 1 ano. Essa a inteligência da Súmula 311/STJ, aplicável ao 

presente caso. (...)" (ArRg no AREsp 116.008/PR, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, Dje 03/12/2013). 

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do crédito 

tributário, nos termos do art. 156, inciso V e art. 171, "caput", ambos do 

CTN, c/c art. 10, §1º da Lei 6.830/80 extinguindo o feito, com resolução de 

mérito, consoante o disposto no art. 187, inc. II do CPC/15. Sem custas. 

Sentença não sujeita ao recurso de ofício, conforme disposto no art. 196, 

§3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências 

cabíveis. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. De Sorriso/MT para Feliz 

Natal/MT, 17 de Setembro de 2018. Adalto Quintino da Silva. Juiz de Direito 

em Substituição.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Elira Flores de 

Oliveira, digitei.

Feliz Natal, 24 de setembro de 2019

Jeberson Teles de Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77542 Nr: 972-43.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G M T SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME, 

NARA REGINA SILVA E SOUZA, VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G M T SUPERMERCADO ATACADO LTDA 

- ME, CNPJ: 06146033000120, Inscrição Estadual: 13.245.931-0, 

atualmente em local incerto e não sabido NARA REGINA SILVA E SOUZA, 

Cpf: 02991126167, Filiação: Carla Silva e Souza, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido VITOR ROBERTO DE OLIVEIRA, Cpf: 

03366576170, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de G M T 

SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME, NARA REGINA SILVA E SOUZAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

Recolhimento ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 201610334/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/09/2016

 - Valor Total: R$ 87.635,39 - Valor Atualizado: R$ 87.635,39 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte exequente pugnou às fls. 36 pela citação editalícia das partes 

executadas, assim recebo a petição e determino a citação por edital, com 

prazo de 30 dias, que deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, 

OBSERVANDO-SE os termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal.Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, 

em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que 

lhe seja nomeado curador especial.Destarte, desde já nomeio Dr. 

Guilherme Calvo Cavalcante, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados OAB/MT nº 24542-A, o qual deverá ser cientificado desta 

decisão. Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a 

das obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Elira Flores de 

Oliveira, digitei.

Feliz Natal, 25 de setembro de 2019

Jeberson Teles de Abreu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74924 Nr: 899-08.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazonia Revendedora de Motos Ltda, ELVIS 

ANTONIO KLAUK JUNIOR, ERVIDES FIDENCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS 

LTDA, CNPJ: 07189513000131, atualmente em local incerto e não sabido 

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, Cpf: 70668825120, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ERVIDES FIDENCIO KLAUK, Cpf: 

00397385900, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ELVIS ANTONIO KLAUK, Cpf: 16220889134, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIORE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Certidão de Dívida Ativa - CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 14138/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/03/2014

 - Valor Total: R$ 385.161,70 - Valor Atualizado: R$ 385.161,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte exequente pugnou às fls. 75 pela citação editalícia das partes 

executadas, assim recebo a petição e determino a citação por edital, com 

prazo de 30 dias, que deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, 

OBSERVANDO-SE os termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal.Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, 

em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que 

lhe seja nomeado curador especial.Destarte, desde já nomeio Dr. 

Guilherme Calvo Cavalcante, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados OAB/MT nº 24542-A, o qual deverá ser cientificado desta 

decisão. Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a 

das obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74936 Nr: 911-22.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GERFRAN LTDA., ELIENE ROCHA 

PEREIRA, PEDRO PAULO SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA GERFRAN LTDA., CNPJ: 

05046548000196, Inscrição Estadual: 13.208.894-0 e atualmente em local 

incerto e não sabido ELIENE ROCHA PEREIRA, Cpf: 00802658121, Rg: 

17045150, Filiação: Maria Liduina Rocha Pereira e Luiz Silva Pereira, data 

de nascimento: 17/04/1976, brasileiro(a), natural de Penalva-MA, 

convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEIREIRA GERFRAN LTDA., ELIENE ROCHA PEREIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

Ativa - CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5905/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 28.230,67 - Valor Atualizado: R$ 28.230,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte exequente pugnou às fls. 19 pela citação editalícia das partes 
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executadas Madeireira Gerfan Ltda e Eliene Rocha Pereira, assim recebo 

a petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que 

deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os 

termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.Transcorrido o 

prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em respeito aos 

princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado 

curador especial.Destarte, desde já nomeio Dr. Guilherme Calvo 

Cavalcante, regularmente inscrito no cadastro de advogados OAB/MT nº 

24542-A, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Quanto ao pedido de 

citação do Executado Pedro Paulo Scherer em novo endereço, Defiro o 

pedido constante em petição de fls. 19, Expeça-se carta de citação, com 

aviso de recebimento, a ser enviada ao endereço declinado.Mantenho 

inalteradas demais determinações.Após, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75124 Nr: 1026-43.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH N DE SOUSA, ELIZABETH NEVES 

DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZABETH N DE SOUSA, CNPJ: 

02204116000178 e atualmente em local incerto e não sabido ELIZABETH 

NEVES DE SOUSA, Cpf: 33388830304, Rg: 1008455-0, Filiação: Lidacy 

Neves Pereira e José Pereira de Sousa, data de nascimento: 07/10/1970, 

brasileiro(a), natural de Padre Paraiso-MG, casado(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ELIZABETH N DE SOUSA e ELIZABETH NEVES DE SOUSA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida Ativa - 

CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

11977/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/08/2014

 - Valor Total: R$ 9.630,46 - Valor Atualizado: R$ 9.630,46 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se a parte requerida por Aviso de 

Recebimento para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais (art. 8º da LEF) ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da mesma Lei). Não pago o 

débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em qualquer 

bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora conter, 

também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada por quem 

o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).Recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

proceda-se na forma do art. 659, § 4º do CPC.O(a) executado(a) poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias (art. 16 

LEF).Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, 

“a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias (art. 

22, § 1º da LEF).Para pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4º 

do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 1032-50.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIRUBÁ MADEIRAS LTDA - ME, JEFFERSON 

LUIZ FERREIRA SILVA, Odila Zanettin Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IBIRUBÁ MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 

02816709000195 e atualmente em local incerto e não sabido JEFFERSON 

LUIZ FERREIRA SILVA, Cpf: 01754854109, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IBIRUBÁ 

MADEIRAS LTDA - ME, JEFFERSON LUIZ FERREIRA SILVAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

Ativa - CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

9691/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/03/2014

 - Valor Total: R$ 21.555,83 - Valor Atualizado: R$ 21.555,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 1032-50.2015.811.0093Código nº 

75130Vistos, etc.Em tempo, torno sem efeito a decisão de fls. 30, somente 

no que concerne a citação do Sr. Adhemar, tendo em vista não ser o 

mesmo executado na presente demanda, inobstante pedido da parte (fls. 
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27). Suprido tal lapso, cumpra o remanescente da decisão (fls. 30). Feliz 

Natal/MT, 01 de Julho de 2019.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75132 Nr: 1034-20.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO SILVA DE AGUIAR, J.W 

MADEIRAS LTDA-ME, ROGERIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUINALDO SILVA DE AGUIAR, Cpf: 

04765049108, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido J.W 

MADEIRAS LTDA-ME, CNPJ: 02772692000111 e atualmente em local 

incerto e não sabido ROGERIO ALVES DE SOUZA, Cpf: 04347680147, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AGUINALDO SILVA DE AGUIAR, J.W MADEIRAS LTDA-MEE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

Ativa - CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

705/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/02/2015

 - Valor Total: R$ 194.945,80 - Valor Atualizado: R$ 194.945,81 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte exequente pugnou às fls. 19 pela citação editalícia das partes 

executadas, assim recebo a petição e determino a citação por edital, com 

prazo de 30 dias, que deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, 

OBSERVANDO-SE os termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal.Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, 

em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que 

lhe seja nomeado curador especial.Destarte, desde já nomeio Dr. 

Guilherme Calvo Cavalcante, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados OAB/MT nº 24542-A, o qual deverá ser cientificado desta 

decisão. Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a 

das obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70576 Nr: 809-05.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jos + Erci Alves Pereira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOS + ERCI ALVES PEREIRA - ME, CNPJ: 

00442952000165. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOS + ERCI ALVES PEREIRA - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de 

Dívida Ativa - CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20128003/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/08/2012

 - Valor Total: R$ 4.341,49 - Valor Atualizado: R$ 4.341,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se a parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com oferecimento de bens à penhora.Não pago o débito nem garantida a 

execução, deve o oficial de justiça penhorar eventuais bens da parte 

devedora, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora.Advirta-se que a parte executada 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.No caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.Intimem-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73560 Nr: 278-11.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO QUEIROZ, JAISON GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIRO QUEIROZ, Cpf: 01356635121, Rg: 

1092322-5, Filiação: Sueli Gomes de Oliveira e Francisco Queiroz, data de 

nascimento: 04/04/1978, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

autônomo e atualmente em local incerto e não sabido JAISON GOMES 

OLIVEIRA, Cpf: 00023891181, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se a executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 652 do CPC), sob pena de 

não o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 652 e parágrafos do CPC) ou, oferecerem 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 736 c.c. art. 738 do CPC).Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, intimem-se os cônjuges da Executada, se 

casada for, bem como providencie o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 655, § 2º 659, § 5º 

e 6º do CPC.Desde logo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 652-A do CPC)Defiro os benefícios do art. 172, § 2º do CPC, 

ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente 

necessário, o que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 

5º, inciso XI da Constituição Federal.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76242 Nr: 278-74.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE TRASEL, JULIO LOPES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEIDE TRASEL, Cpf: 96864400115, Rg: 

1442966-7, Filiação: Nilse Maria Trasel e Roque Trasel, data de 

nascimento: 01/09/1979, brasileiro(a), natural de Romelandia-SC, 

solteiro(a), do lar, Telefone (66)9901-2611 e atualmente em local incerto e 

não sabido JULIO LOPES MATIAS, Cpf: 92225403104, Rg: 1200000-0, 

Filiação: Eva Maria Lopes e Antonio Lopes Matias, data de nascimento: 

18/11/1973, brasileiro(a), natural de Santa Eliza-PR, solteiro(a), mecânico, 

Telefone (66)9611-3438. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Execução de Título Extrajudicial.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, tendo 

em vista o requerimento da parte autora às fls. 47/47v, e considerando a 

quantidade de tentativas de citação das partes requeridas, restando todas 

infrutíferas, bem como ante o transcurso do prazo desde a distribuição da 

presente ação até a data hodierna, DETERMINO que a citação das partes 

requeridas se dê por edital. Desse modo, citem-se, as requeridas, por 

edital, nos termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 

(vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum.Decorrido o 

prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem apresentação de 

Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é 

de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu favor, razão pela 

qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 

03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Depois de tudo 

cumprido e certificado, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos 

autos. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47991 Nr: 878-76.2008.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922A-MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNA REGINA DA COSTA LIMA, Cpf: 

96859547120, Rg: 1451800-7, brasileiro(a), convivente, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar.

Despacho/Decisão: Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

considerando os substanciosos e verossímeis argumentos expendidos e 

os documentos atrelados na petição inicial, presentes os requisitos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupostos de mister à tutela de 

urgência anelada, com fulcro no Art. 3º, do Decreto-Lei Nº 911/69, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Nº 10.931/04, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão do veículo marca SUZUKI, modelo 

SUZUKI EM 125 YES NA, cor PRETA, ano e modelo 2006/2007, chassi 

9CDNF41LJM048895, que deverá ser cumprida com prudência e 

moderação por 02 (dois) Oficiais de Justiça, ficando autorizado, se for 

absolutamente necessário, o arrombamento de portas externas e o 

reforço policial (Art. 842 e parágrafos do CPC), autorizando que o veículo 

fique em depósito nas mãos da requerente, na pessoa de seu 

representante legal ou de quem este indicar, o qual deverá assinar o 

respectivo termo de depósito.Executada a liminar, determino a citação da 

requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o valor 

integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pela 

credora fiduciária à fl. 12, qual seja, R$ 5.854,95 (oito mil oitocentos e 

cinqüenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (Art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei Nº 

911/69, alterado pela Lei Nº 10.931/2004).Intime-se o devedor fiduciante a 
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apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 3º, § 3º, do 

Decreto-Lei Nº 911/69, alterado pela Lei Nº 10.931/04), 

independentemente de ter o mesmo se utilizado da faculdade do § 2º, do 

Art. 3º, do Decreto-Lei Nº 911/69.Nos termos do Art. 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei Nº 911/69 (alterado pela Lei Nº 10.931/04), não efetuando a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, o 

pagamento integral do débito pendente, manifeste-se a autora, em 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito.Defiro os benefícios do Art. 172, 

§ 2º, do Codex Processual Civil.Expeça-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.Sorriso para Feliz Natal, 26 de setembro de 2008.Débora 

Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 14 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75085 Nr: 987-46.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOARIA SUCUPIRA LTDA, Associação 

dos Produtores Rurais do Assentamento ENA, Osmar Pereira Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARVOARIA SUCUPIRA LTDA, CNPJ: 

08538916000101, Inscrição Estadual: 13.330.340-3, atualmente em local 

incerto e não sabido ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO ENA, CNPJ: 03819491000195 e atualmente em local 

incerto e não sabido OSMAR PEREIRA CAVALCANTE, Cpf: 47030801253, 

Rg: 1876319-7e, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CARVOARIA SUCUPIRA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

DO ASSENTAMENTO ENAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Certidão de Dívida Ativa - CDA, Nº 20156306, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6306/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 34.880,69 - Valor Atualizado: R$ 34.880,69 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se a parte requerida por Aviso de 

Recebimento para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais (art. 8º da LEF) ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da mesma Lei). Não pago o 

débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em qualquer 

bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora conter, 

também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada por quem 

o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).Recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

proceda-se na forma do art. 659, § 4º do CPC.O(a) executado(a) poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias (art. 16 

LEF).Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, 

“a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias (art. 

22, § 1º da LEF).Para pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4º 

do CPC.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 14 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74920 Nr: 895-68.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIOREZE & PASQUALOTO LTDA-ME, MONICA 

DOS REIS PASQUOLATO, LEANDRO FIOREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FIOREZE & PASQUALOTO LTDA-ME, 

CNPJ: 08708840000115, Inscrição Estadual: 13334686-2, atualmente em 

local incerto e não sabido MONICA DOS REIS PASQUOLATO, Cpf: 

69153701100, Rg: 1169311-8, brasileiro(a), empresaria e atualmente em 

local incerto e não sabido LEANDRO FIOREZE, Cpf: 94724717068, Rg: 

2064635929, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FIOREZE 

& PASQUALOTO LTDA-ME, MONICA DOS REIS PASQUOLATOE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

Ativa - CDA - Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20143883/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2014

 - Valor Total: R$ 29.975,12 - Valor Atualizado: R$ 29.975,12 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código do processo: 74920VISTOS.CITEM-SE as 

partes requeridas, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Transcorrido o 

prazo, nomeio desde já curador especial Dr. Marcos de Moura Horta, 

inscrito na OAB/MT nº 9.811-B, cujos honorários serão arbitrados no final 

da demanda. Após, manifeste-se o exequente para indicar bens passíveis 

de penhora, ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 

6.830/80, SUSPENDO O FEITO PELO PRAZO DE 01 ANO, devendo ser a 

autora intimada.Não havendo manifestação/indicação de bens 

penhoráveis no prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos 

autos, CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a 
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qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Feliz Natal/MT, 07 de outubro de 2019.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de DireitoEm substituição

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 15 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44256 Nr: 1091-87.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARAMAD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS, WLADEMAR RECH MARTINI, 

LAURA DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GARAMAD INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ: 04076465000187, Inscrição Estadual: 131985922, atualmente 

em local incerto e não sabido APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS, Cpf: 

48375209104, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

WLADEMAR RECH MARTINI, Cpf: 95629890115, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido LAURA DE OLIVEIRA MARTINS, Cpf: 

95583939168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/10/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GARAMAD INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOSE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

ativa - CDA - Falta de recolhimento - ICMS Normal., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1091-87/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/03/2005

 - Valor Total: R$ 267.519,70 - Valor Atualizado: R$ 267.519,71 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código do processo: 44256Vistos etc.Ante o 

esgotamento dos esforços para localização dos executados, cite-o por 

edital, com prazo de 30 dias.Às providências.Feliz Natal/MT, 17 de 

setembro de 2019.Érico de Almeida DuarteJuiz de Direito Em Substituição 

Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 21 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 1460-27.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CB, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMB, IDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Código do Processo nº 84504.

Vistos etc.

Trata-se de busca e apreensão de menores interposta por Rosilaine 

Gomes da Silva e Clecio Branco em face de Andressa Ludmila Moitinho 

Bueno e Ivone Silva Bueno, todos qualificados nos autos.

 Com a inicial, foram juntados os documentos de fls. 09-62.

Devidamente intimadas, as requeridas apresentaram contestação, 

alegando que os requerentes não tinham condições financeiras para 

cuidar do menor, de modo que, passaram a cuidar da criança, 

estabelecendo um vínculo afetivo (fls. 73-77).

 Relatório psicossocial incluso às fls. 86-87, informando a atual situação 

do convívio familiar do menor.

Instado, o Ministério Público requereu o apensamento do processo aos 

autos de cód. 84864, tendo em vista a realização da audiência de 

conciliação, bem como pugnou pela extinção do feito pela perda 

superveniente do objeto.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem, houve a perda do objeto do presente feito, uma vez que o menor 

retornou ao convívio com os pais biológicos, restabelecendo o vínculo 

familiar, consoante estudo psicossocial incluso às fls. 86-84.

Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

exatos termos do 485, VI, do NCPC.

Condeno os requerentes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade está suspensa em razão da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código 

de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 10 de setembro de 2019.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

Em substituição Legal

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72084 Nr: 285-37.2014.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medeiros Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:MT/16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MEDEIROS MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

03863840000176, Inscrição Estadual: 131951211. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.
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 Resumo da Inicial: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.

Despacho/Decisão: Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expendidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a inocorrência em mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 

911/69 com as alterações da Lei 10.931/2004, depositando-se o bem com 

o requerente ou nas mãos de quem este indicar, mediante identificação e 

compromisso de fiel depositário.Após executada a medida liminar, cite-se 

o requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as 

parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos 

termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas nos arts. 285 e 319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do 

artigo 172, §§ 1º e 2º, e art. 842, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, 

bem como a requisição de força policial se necessário for. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcio Seiji Yamada, 

digitei.

Feliz Natal, 11 de outubro de 2019

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80027 Nr: 1199-96.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDPFS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Leandro Rossi - 

OAB:360.412

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para que, querendo, 

requeira o que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71258 Nr: 646-88.2013.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Maria Faganello, CARLOS ADELAR 

FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Impulsiono os presentes autos para a parte Requerida para apresentar o 

pagamento integral da prestação pecuniária acordado em Termo de 

Audiência, tendo em vista a Decisão de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49073 Nr: 780-57.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, José Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanildo Gomes Martins - 

OAB:3493/MS

 Impulsinono os presentes autos a parte autora para providênciar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para que a parte requerida 

seja devidamente intimada pessoalmente, por via Mandado, tendo em vista 

a Decisão de fls. 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74683 Nr: 773-55.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAELSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRLEI INOMATA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9.061-B/MT, MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente para se manifestar 

no que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84495 Nr: 1454-20.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando César - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET 

- OAB:10.178MT, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte Embargada acerca dos presentes 

Embargos à Execução aos autos 81746, para que, querendo, apresente 

as impugnações no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75162 Nr: 1054-11.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RIBEIRO FILHO - 

OAB:MT/19.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 Impulsiono os autos para intimar as partes à apresentarem, dentro de 

quinze dias, as provas que pretendem produzir, conforme decisão de fls. 

33.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73051 Nr: 981-73.2014.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE FORMEHL CAVALCANTE, Apple 

Modas Ltda. M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 360, Impulsiono os autos para intimar a parte a 

autora a se manifestar no que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79678 Nr: 983-38.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D B INDUSTRIA,COM,BENEFICIAMENTO E EXPORTACAO 

DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LAZARO GOMES, Jurandir da Silva 

Araujo, ARTEMIO ROHEN KOHL, FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA, 

MANUEL VIEIRA PEDROSA, JOSE LUZARDO DE LIMA, JUVENAL DE 

SOUZA CASTRO, FRANCISCO DE MELO, JOMAR VIRGILIO, JOSE VALDIR 

DE LIMA, JOVENIANO PEDRO DA SILVA, MARCIO JOSE FONSECA, 

NEUDES DE MORAIS, RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA, SANTA HELENA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O, LUANA M. SCALOPPE - OAB:MT/17.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908-MT, SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105-MT

 Tendo em vista que lapso temporal determinado na decisão de fls. 860, 

publicado na data de 11/03/2019, já se encontra superado. Impulsiono os 

autos para intimar as partes para requerer o que lhe for de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74373 Nr: 629-81.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no que 

entender de direito quanto a CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO juntada 

as fls. 65, bem como quanto ao endereço apresentado as fls. 66, sendo 

que, caso seja a intenção nova TENTATIVA DE CITAÇÃO no endereço 

fornecido, que providencie o recolhimento das custas para diligencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72273 Nr: 419-64.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DOS ARRAIAS ARMAZENS GERAIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspenção processual de fls. 110, 

impulsiono os autos para que se manifeste no que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, conforme decisão supracitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75417 Nr: 1173-69.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DA SILVA ARAÚJO, ANDERSON 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para que, querendo, se 

manifeste acerca do retorno das cartas precatórias, de fls. 43v, 47v e 50, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80593 Nr: 1537-70.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALMIR STAMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619

 Impulsiono os presentes autos para Intimar a parte Requerida juntar aos 

autos do processo os comprovantes do cumprimento do acordo 

homologado em Termo de Audiência de fls. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46655 Nr: 734-39.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo de suspensão do curso dos autos transcorreu, 

conforme Decisão de fls. 191, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para a parte requerente requerer o que lhe for de direito no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82308 Nr: 2630-68.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA TARLEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme a certidão positiva de intimação da parte requerida, fls. 45 e a 

certidão de fls. 47, impulsiono os presentes autos para a parte autora para 

requerer o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 869-36.2016.811.0093

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE, MIRTES SALETE PRANTE, 

REONILDO DANIEL PRANTE, MARLISETI LIMA PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DUBIELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:MT/11.063 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 34/35, impulsiono os 

presentes autos para a parte Autora requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72865 Nr: 862-15.2014.811.0093

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, WILMAR AGOSTINI, Keila 

Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do decurso de prazo, conforme certidão de fls. 35, impulsiono os 

autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000339-10.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU DETANICO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000339-10.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

NEREU DETANICO PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando as informações 

trazidas pela causídica nos ids. 27562502 e 27562507, INTIME-SE o 

município de Feliz Natal para que cumpra a ordem judicial de fornecer a 

consulta e os exames necessários, conforme determinado no id. nº 

24759460, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sob pena de multa, fixada em R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário. De Vera para Feliz Natal/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito Em substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-27.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000603-27.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ROSA RIBEIRO SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base nas cópias da CTPS da parte autora (Num. 26782656 - 

Pág. 1/3 e Num. 26782661 - Pág. 1/3), bem ainda considerando o objeto do 

pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte 

autora, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela faz-se necessária a realização de perícia médica 

judicial, postergo a análise para a sentença. NOMEIO o(a) DR(A). CARLOS 

JOSÉ BORBA VALIENTE, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 7910 como 

médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) ROSA RIBEIRO SANTOS, 

para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Diante dos limites mínimo e 

máximo de R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos) e R$ 200,00 

(duzentos reais) estabelecidos na Resolução 305/2014-CJF, em seu 

anexo único, a fixação dos honorários nestas balizas, ainda que no teto, 

tem desestimulado os poucos profissionais da área médica que colaboram 

na atuação destas causas perante este Juízo, que o fazem mais pela 

questão social e pelo compromisso com as causas do país do que pela 

remuneração máxima (R$ 200,00). Não se olvida que, na maior parte dos 

casos, o objeto de análise é simples e pouco complexo. Todavia, a citada 

Resolução data de 7 de outubro de 2014, e, em contato telefônico com o 

Departamento de Assistência Judiciária Gratuita do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região em abril de 2019, desde a edição do aludido ato 

normativo, soube-se que não houve qualquer atualização de tais valores 

com base na variação do IPCA-Especial do ano anterior por meio de 

portaria do Corregedor-Geral da Justiça Federal, na forma do seu art. 46. 

De outro lado, ainda que o exame pericial na maior parte dos casos seja 

simples, não se pode desconsiderar a capacitação do profissional da 

saúde autorizado pelo Estado para o exercício da Medicina, que envolve 
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no mínimo seis anos de ensino, em determinados períodos com aulas 

integrais, além da residência médica variável de dois a cinco anos, 

consoante o Decreto Federal nº 80.281/77, alterado pelo Decreto Federal 

nº 7.562/11, e demais normas de regência. Daí porque, ainda que a maior 

parte dos casos sejam simples e pouco complexos, diante da capacitação 

do(a) profissional nomeado(a), da desatualização da Tabela V do anexo 

único da Resolução 305/2014-CJF, do razoável nível de especialização e 

da pouca complexidade do trabalho, a natureza e a importância da causa, 

alimentar, por sinal, o ótimo grau de zelo do(a) profissional e o lugar de 

prestação do serviço, afastado de grande centros urbanos com acesso 

por meio de estradas esburacadas, sem acostamento e sem sinalização 

adequada, sem falar no desinteresse dos poucos profissionais médicos 

aqui existentes para o exercício deste mister, FIXO os honorários periciais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), duas vezes o limite máximo 

previsto no anexo único, conforme autorização do art. 28, parágrafo 

único, da mencionada Resolução 305/2014-CJF, observadas as demais 

diretrizes do seu art. 25, incisos I, II, III e V. Ante o exposto, DETERMINO: a) 

a intimação do(a) perito(a) DR(A). CARLOS JOSÉ BORBA VALIENTE, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 7910, pelo endereço eletrônico 

carlosvaliente@gmail.com, a fim de dar celeridade ao processo e por 

conveniência dos próprios profissionais, na autorização do art. 193, 

“caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 270, “caput”, do NCPC, disposições 

da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da CNGC, com as advertências legais 

(art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que 

lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso (art. 

466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao Juízo com antecedência 

razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias; 

b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que responda aos 

termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação das partes, por 

meio de seus advogados, para que, caso não tenham feito, queiram e 

dentro em 15 (quinze) dias contados do despacho/decisão, indiquem o 

assistente técnico e apresentem quesitos (art. 465, § 1º, incisos II e III), 

dando-se ciência à parte adversa quando da juntada destes aos autos e 

advertindo ambas da possibilidade de as partes apresentar(em), durante a 

diligência, quesitos suplementares (art. 469 do NCPC); d) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe-se ao perito 

judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, informando-lhe que, se 

necessário, desde já, fica autorizada a carga dos autos do processo; e) 

estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e o local para a 

realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as partes, por meio 

de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e efetivo 

comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; f) 

havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Em razão da intimação do(a) médico(a) perito(a) 

ser feita por endereço eletrônico, determino que a zelosa Secretaria 

encaminhe mensagem eletrônica e certifique a confirmação de seu 

recebimento, mediante certidão que deve ser anexa a este processo, na 

forma art. 193, “caput”, c.c. o art. 246, inciso V, e art. 270, “caput”, do 

NCPC, disposições da Lei 11.419/06 e arts. 919 e 920 da CNGC. Por fim, 

atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir 

de maneira diversa, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-19.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM REGINA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 8010046-19.2015.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte requerida para cumprir a obrigação remanescente, conforme 

cálculo atualizado apresentado conforme Id. 24012546, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC. FELIZ NATAL, 11 de dezembro de 2019 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010020-60.2011.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KOHUT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON F. GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

8010020-60.2011.8.11.0093. EXEQUENTE: FRANCISCO KOHUT 

EXECUTADO: AMILTON F. GOMES VISTOS. Destarte, intime-se, 

pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente para manifestar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção por abandono. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-69.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR CANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MIRIAN SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

MARCOS LUIZ RIBAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

8010032-69.2014.8.11.0093. REQUERENTE: LEOCIR CANELLO 

REQUERIDO: MARCOS LUIZ RIBAS, MIRIAN SANTOS DA SILVA VISTOS. 

Diante da certidão de id. 24932004 e id. 22348892, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-93.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN RICARDO DA COSTA (EXECUTADO)

MAYRA ALBRECHT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

1000090-93.2018.8.11.0093. EXEQUENTE: ECOPLAN MINERACAO LTDA 

EXECUTADO: JEAN RICARDO DA COSTA, MAYRA ALBRECHT VISTOS. 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, transcorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, o 

necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-78.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

1000091-78.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: GDA CONSTRUTORA LTDA - EPP VISTOS. Diante 

da certidão de id. 25149327, certifique-se o Sr. Gestor acerca do 

transcurso do prazo para manifestação da parte autora e, após volte-me 

os autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, o necessário. Feliz 

Natal, data da assinatura digital.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-47.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Processo: 

8010081-47.2013.8.11.0093. REQUERENTE: ELIZABETH MARIA VEIGA 

REQUERIDO: MULTIPLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 

VISTOS. Diante da certidão de id. 25997530, INTIME-SE a parte autora para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-29.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010002-29.2017.8.11.0093. REQUERENTE: ADROALDO GONCALVES 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório em face ao 

disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. Decido. 

De início, DEFIRO a retificação do polo passivo, substituindo a reclamada 

“EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL 

(CLARO TV)”, por “EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA”, de 

modo que, determino que a Secretaria de Vara proceda com o necessário 

para alteração nos sistemas. Outrossim, cumpre registrar que o caso dos 

autos, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Havendo questões prejudiciais ao mérito, passo desde já a sua análise. 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL A alegação de que o feito deverá ser extinto, 

considerando que a parte autora propôs ação na Comarca de FELIZ 

NATAL/MT, porém juntou comprovante de residência em nome de outrem, 

não merece prospero. Isto porque, o endereço declarado na petição inicial, 

bem como procuração e declaração de hipossuficiência, consta como 

sendo “Rio Tartaruga, Bairro: Cohab, Casa 67, Feliz Natal/MT”, servindo o 

referido documento, apenas como comprovação do alegado pelo autor, 

não necessitando que esteja em seu nome. Ante o exposto, REJEITO a 

preliminar arguida. Ultrapassada tais questões, passo ao julgamento do 

mérito, propriamente dito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta a inexistência de débito com a reclamada, eis que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato com mesma. Além do mais, pugna pelo recebimento de danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas, onde 

ilustram a contratação e algumas faturas mensais que foram quitadas pelo 

autor ao longo do contrato, as quais comprovam a legitimidade da 

cobrança. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica 

das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao 

débito indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança, e consequente negativação do nome do autor. A 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 
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por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança e consequente negativação do nome do autor. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, 

por conseguinte, DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal/MT, 17 de 

julho de 2019 JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-79.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 31/03/2020 AS 13:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-54.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 27/02/2020 AS 13:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-15.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 27/02/2020 AS 13:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-04.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROSBACH DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 31/03/2020 AS 13:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-10.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORREIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 1000102-10.2018.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte requerente para se manifestar no que entender de direito. FELIZ 

NATAL, 16 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ 

NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, 

FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000058-88.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 1000058-88.2018.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte Reclamada para informar os dados bancários para levantamento 

dos valores depositados nos autos. FELIZ NATAL, 17 de janeiro de 2020 

MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-95.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 1000064-95.2018.8.11.0093; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte RECLAMADA para, querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de dez dias. FELIZ NATAL, 17 de janeiro de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 TELEFONE: (66) 35851766
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-82.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE PRISCILA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 1000039-82.2018.8.11.0093. Considerando o retorno da 

correspondência, conforme Id. 17588727, impulsiono os autos para 

INTIMAR a parte RECLAMANTE a se manifestar no que entender de direito. 

FELIZ NATAL, 18 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-08.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DM PARAFUSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA 03569698190 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010049-08.2014.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte RECLAMANTE a se manifestar no que entender de direito no prazo 

de 15 dias. FELIZ NATAL, 18 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO 

D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: 

(66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-13.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON ROBERTO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 8010027-13.2015.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte exequente a se manifestar no que entender de direito. FELIZ 

NATAL, 18 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ 

NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, 

FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-21.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 1000293-21.2019.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte autora a se manifestar no que entender de direito. FELIZ NATAL, 

18 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ 

NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, 

FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-64.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE PASSADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

ADRIANA FELIX DE SOUZA PIAZZETTA OAB - MT0020443A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 8010043-64.2015.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte Reclamada para, querendo, apresentar Razões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. FELIZ NATAL, 18 de janeiro de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-25.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ARI SOMMERFELDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 1000004-25.2018.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte Reclamante para, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado, no prazo legal. FELIZ NATAL, 18 de janeiro de 2020 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-29.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Impulsionamento por Certidão 

Processo: 1000049-29.2018.8.11.0093. Impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte Reclamada para, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado. FELIZ NATAL, 19 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO 

D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: 

(66) 35851766

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-26.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR TADEU PERUZATTO (REQUERENTE)

L PERUZATTO - ME (REQUERENTE)

FARMACIA VITA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVANETE FRANCISCA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL Certidão Processo: 

8010063-26.2013.8.11.0093; Valor causa: R$ 14.104,35; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos para INTIMAR a exequente a se 

manifestar no que entender de direito no prazo legal. FELIZ NATAL, 20 de 

janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35851766

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-22.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ADRIANO KIRSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

1000474-22.2019.8.11.0093. REQUERENTE: CLEITON ADRIANO KIRSCH 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SERASA S/A. Vistos. A petição 

inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil. O comprovante de endereço acostado está em nome de 

Aurilene dos Santos S. Lages (Num. 24505298 - Pág. 1). Intime-se a parte 

autora, por meio de seu procurador ou pessoalmente, para que, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, no seguinte termo: I. 

Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da 

parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva justificação e 

comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não 

atendimento da providência acima declinada acarretará no indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-79.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

1000606-79.2019.8.11.0093. REQUERENTE: VANDERLEI DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000606-79.2019.8.11.0093 Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por 

VANDERLEI DOS SANTOS em desfavor de TELECOMUNICAÇÕES 

NORDESTE LTDA. Aduz a parte autora, em síntese, não possuir débitos 

com a parte ré, surpreendida que foi ao tomar conhecimento de que seus 

dados cadastrais foram inseridos no cadastro de inadimplentes por 

supostas dívidas de R$ 750,00, R$ 850,00, R$ 129,80, R$ 129,80 e R$ 

138,45, razão pela qual registrou boletim de ocorrência. Dai requer, 

liminarmente, a exclusão do aludido apontamento dos órgãos de proteção 

ao crédito. Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova e, no mérito, a 

procedência dos pedidos elencados na inicial com a condenação da parte 

demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da gratuidade da justiça Com base no registro da CTPS (Num. 

26842917 - Pág. 1), declaração de hipossuficiência (Num. 26842907 - Pág. 

1) e consulta ao registro de vínculos empregatícios da parte autora no 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, no qual 

comprova renda compatível com o benefício pleiteado, é de se deferir a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88 II.2 - Da tutela de urgência O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

No particular, o pedido liminar merece acolhimento, especificamente para o 

afastamento da restrição cadastral, com base nos documentos acostados 

aos autos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

corroborado pelo registro do boletim de ocorrência acostado Num. 

26842924 - Pág. 1/2, bem ainda pela consulta efetuada por este juízo à 

base de dados SPC/SERASA, que confirma os registros mencionados. O 

perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações financeiras e 

comerciais. A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de 

pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da 

limitação do provimento liminar, estrita ao afastamento da restrição 

cadastral. II.3 - Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora 

é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a inexistência do débito, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 
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do ônus da prova. Assim, como há cobrança de consumo contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa atuante na área de 

telecomunicações na região nordeste do país, aparentemente estruturada, 

comprove a eventual regularidade da cobrança que ensejou o objurgado 

apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, a) DEFIRO a gratuidade da 

justiça nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88; b) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino a TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA que proceda, no 

prazo de 05 (cinco) dias, à exclusão das restrições cadastrais em nome 

da parte autora, VANDERLEI DOS SANTOS, nos montante de R$ 750,00, 

R$ 850,00, R$ 129,80, R$ 129,80 e R$ 138,45, abstendo-se de novas 

negativações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 

2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, 

todos do NCPC; c) DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e 

determino que a parte ré comprove a eventual regularidade da cobrança, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de 

audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação designada 

ou a ser designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-54.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

1000543-54.2019.8.11.0093. REQUERENTE: JULIANO BERTICELLI 

REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cancelamento de contrato de adesão c.c. indenização por danos 

morais e pedido de tutela de evidência proposta por JULIANO BERTICELLI 

em desfavor de UOL - UNIVERSO ONLINE S/A. Aduz a parte autora, em 

síntese, ter contratado serviço com a parte ré em 02/02/2019, decorrente 

de oferta por chamada telefônica, do qual pediu o cancelamento por meio 

de mensagem eletrônica de 04/02/2019, ao constatar que a empresa não 

possuía cobertura na região. Afirma que, ainda assim, passou a sofrer 

cobranças inúmeras cobranças igualmente por chamadas telefônicas. Dai 

requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidência sem oitiva da 

parte contrária para que se abstenha de efetuar-lhe chamadas telefônicas 

e de lançar seu nome no cadastro de inadimplentes. Pugna, ainda, pela 

inversão do ônus da prova e, no mérito, a procedência dos pedidos 

elencados na inicial com a condenação da parte demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da tutela de 

evidência Não obstante os valiosos argumentos da parte autora, não há 

como se conceder a tutela de evidência liminarmente. É que esta causa 

não veicula abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório 

da parte; as alegações de fato não dependem exclusivamente de 

comprovação documental e não há indicativos de tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou mesmo em 

repercussão geral ou súmulas dos tribunais superiores (Enunciado 48 da I 

Jornada de Direito Processual Civil) ; não se trata de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito; e ainda que a petição inicial esteja instruída com prova 

documental e áudio contendo diálogo entre a parte autora e atendente da 

parte ré, não é ela suficiente a demonstrar univocamente os fatos 

constitutivos do direito daquela, notadamente porque não acostada a 

mensagem eletrônica do suposto pedido de cancelamento do contrato na 

forma do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, tudo conforme o art. 

311, incisos I a IV, do NCPC. Aliás, quanto ao inciso IV, em que 

aparentemente aplicável ao caso, o parágrafo único do referido art. 311 

do NCPC autoriza decisão liminar unicamente aos incisos II e III, vale dizer, 

imprescinde do contraditório pela parte ré nos casos dos incisos I e IV. II.2 

- Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é verossímil 

ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa dos direitos 

do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De 

outro lado, para aqueles que alegam a inexistência do débito, 

especialmente em relações consumeristas, a prova fica extremamente 

difícil, para não falar impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica 

do ônus da prova. Assim, como há cobrança de consumo contestada pela 

parte autora, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 

probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a eventual regularidade da cobrança e de seus meios (ligações 

telefônicas não excessivas). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, a) 

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA por não estarem 

preenchidos os requisitos e por vedação expressa do art. 311, incisos e 

parágrafo único, do NCPC; b) DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório e determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a eventual relação jurídica com a parte autora que ensejou as 

cobranças, bem como a regularidade dos meios empregados (ligações 

não excessivas), nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária 

à designação de audiência de conciliação conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada para comparecer à audiência 

de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se que poderá 

ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado 

Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não 

contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura digital.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-41.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR TADEU PERUZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILENE PARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000421-41.2019.8.11.0093. REQUERENTE: ROSEMAR TADEU 

PERUZATTO REQUERIDO: JOILENE PARES Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura digital.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-86.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

GUISSO & GUISSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VALDEVINO GARCIA BILLIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000418-86.2019.8.11.0093. REQUERENTE: GUISSO & GUISSO LTDA - ME 

REQUERIDO: ANDREIA VALDEVINO GARCIA BILLIG Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-70.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000001-70.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ANDRE LUIZ ROSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Ressai dos autos que a parte autora, 

devidamente intimada para dar prosseguimento no feito (id. 17191609), 

deixou transcorrer o prazo in albis (id. 24528400). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. 

Considerando que a autora não deu andamento ao feito, evidencia-se 

óbice intransponível à sentença de mérito. Ante ao exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO os presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

estritos limites enunciativos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais. Transitada 

em julgado a presente ação, procedidas às comunicações necessárias, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-32.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI JOSE VICENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO MOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010071-32.2015.8.11.0093. REQUERENTE: DERLI JOSE VICENZI 

REQUERIDO: RIO MOVEIS EIRELI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, proposta por DERLI JOSE VICENZI, em face de RIO 

MOVEIS EIRELI, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Pois bem. Compulsando os autos verifico que a parte autora, manifestou 

desinteresse no prosseguimento do feito, bem como requereu o 

arquivamento dos autos (id. 16583674). Ante o exposto, havendo 

desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Feliz Natal, 

data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-35.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI JANETE MICHALSKI PERUZATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DA SILVA MALINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000025-35.2017.8.11.0093. EXEQUENTE: LUCI JANETE MICHALSKI 

PERUZATTO EXECUTADO: ANGELICA DA SILVA MALINSKI Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por LUCI 

JANETE MICHALSKI PERUZATTO, em face de ANGELICA DA SILVA 

MALINSKI, ambas qualificadas nos autos em epígrafe. Em sede de 

audiência as partes formalizaram acordo (id. 25553064). É o relatório. 

Fundamento e Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão 

para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, do NCPC. Desta forma, 

aguarde-se o cumprimento integral do acordado. Decorrido o prazo para 

cumprimento, com ou sem comprovação, intime-se a parte requerente. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às providências. Feliz 

Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-04.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ORLIANS WILLIAN BALZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000223-04.2019.8.11.0093. REQUERENTE: ORLIANS WILLIAN BALZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

autora, devidamente intimada, consoante termo de audiência de Num. 

21568184 - Pág. 1, para audiência de conciliação, não compareceu à 

solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua 

desistência. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e 

julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a 

previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder 

Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos 

mais de 4 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo 

custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura 

digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-52.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000181-52.2019.8.11.0093. REQUERENTE: DEBORA ALVES DIAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

autora, devidamente intimada, consoante termo de audiência de Num. 

21572093 - Pág. 1, não compareceu à solenidade e não apresentou 

qualquer justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, 

HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido 

zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 4 mil processos 

em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão 

pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-03.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR NARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L PERUZATTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010071-03.2013.8.11.0093. REQUERENTE: JACIR NARDI REQUERIDO: L 

PERUZATTO - ME Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Porém, não há falar em 

suspensão do processo pelo decurso do prazo pleiteado, haja vista o 

ajuste ter sido celebrado em 03/06/2019 no aguardo da compensação de 

cheque para o dia 05/07/2019, considerando que a petição do acordo foi 

acostada em 04/10/2019 e que, até hoje, 09/01/2020, eventual 

inadimplemento não foi comunicado, presume-se o pagamento, pelo que 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-95.2016.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIA LOPES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO PAN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010071-95.2016.8.11.0093. REQUERENTE: CORNELIA LOPES DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Consoante 

certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 
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certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000072-72.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR TADEU PERUZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000072-72.2018.8.11.0093. REQUERENTE: ROSEMAR TADEU 

PERUZATTO REQUERIDO: LUIZ LUCIANO DREYER Vistos. Consoante 

certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-47.2015.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIVAL DE SOUSA MENESES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROQUE DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

8010070-47.2015.8.11.0093. REQUERENTE: EMIDIVAL DE SOUSA 

MENESES REQUERIDO: EMERSON ROQUE DE FREITAS Vistos. Consoante 

certidão retro, a parte autora mudou-se sem informar nos autos seu atual 

endereço. É dever da parte autora manter o endereço atualizado nos 

autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da 

parte autora em razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura digital.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000031-42.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LADEIA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000031-42.2017.8.11.0093. REQUERENTE: RICARDO LADEIA DUARTE 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, proposto por 

RICARDO LADEIA DUARTE em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA. Em decisão (id. 23534942), foi determinado a intimação do 

requerente para a indicação de novo endereço para a intimação/citação 

do requerido, após o retorno via postal (AR), o qual restou negativa (id. 

26666263). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos denoto que foi determinada intimação do 

requerente, a qual restando infrutífera. Dispõe o artigo 485, caput, inciso II 

e § 1°, do Código de Processo Civil, que: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a 

parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) 

dias. O processo não pode ficar, indefinidamente, paralisado, sem que a 

parte interessada promova os atos que lhe competem e que dão 

desenvolvimento ao mesmo. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO 

FEITO. ARTIGO 267, III E PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPC/73. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. O 

processo, depois de instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, devendo ser dado ao mesmo o devido andamento, cabendo ao 

Juiz zelar pela rápida e eficaz solução da lide, em obediência ao princípio 

do impulso processual. O abandono da causa, pelo Autor, configura-se 

como uma das hipóteses em que é autorizada a extinção do processo, 

nos precisos termos do inciso III, do Artigo 267, do Diploma Processual 

Civil. Deve a parte manter o seu endereço atualizado no processo. 

Expedido mandado de intimação ao autor para que promova o regular 

andamento do feito e não sendo possível a sua intimação por não ser 

localizado no endereço, impõe-se a extinção do processo. (TJ-MG - AC: 

10672093967269001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/11/2013) No caso do § 1º do artigo 485 do CPC, para ser cumprida tal 

determinação, deve-se primeiro saber o endereço das partes, eis que é 

obrigação desta manter nos autos seu endereço atualizado. Se o 

requerente não foi intimado pessoalmente, tal fato deveu-se unicamente à 

sua própria incúria porque não informou seu novo endereço. A intimação 

pessoal, prevista na sistemática processual, pressupõe a localização da 

parte. Sem elementos que permitam sua realização, não há como possa a 

parte interessada exigi-la, devendo suportar o ônus processual de sua 

omissão. Segue entendimento jurisprudencial: “EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

ABANDONO DO FEITO. ENDEREÇO DESATUALIZADO.I - Não há nulidade 

da sentença quando a fundamentação é sucinta, ainda mais, quando 

suficiente para a conclusão exposta no dispositivo. II - Cumpre às partes 

manterem o endereço atualizado nos autos, bem como promover o 

andamento do processo, sob pena de arcarem com os prejuízos advindos 

da sua inércia. III - Apelação conhecida e improvida.” 

(20040150054918APC, Relatora Des. VERA ANDRIGHI, 4ª Turma Cível, 

julgado em 13/12/2004, DJ 03/03/2005 p. 60). PROCESSO CIVIL. 

INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. OBRIGAÇÃO DA 

PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE 

VÁLIDADE. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cumpre às 

partes manter atualizado o endereço, presumindo-se válidas as intimações 

remetidas ao endereço informado na inicial. 2. Correta a extinção do feito 

por abandono, considerando a inércia da parte autora diante de regular 

intimação para dar prosseguimento ao feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - 

APC: 20100710101217 DF 0010075-62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE 

PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2014 . Pág.: 171) Considerando que a 

autora não deu andamento ao feito, evidencia-se óbice intransponível à 

sentença de mérito. Ante ao exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os 

presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado a presente ação, procedidas às 

comunicações necessárias, arquivem-se com as baixas necessárias. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000069-20.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA VITA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL SENTENÇA Processo: 

1000069-20.2018.8.11.0093. REQUERENTE: FARMACIA VITA LTDA - ME 

REQUERIDO: JOAO HENRIQUE TEODORO DA SILVA VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO, proposta por FARMACIA 

VITA LTDA - ME, em face de JOAO HENRIQUE TEODORO DA SILVA, 

ambas qualificadas nos autos em epígrafe. Em sede de audiência as 

partes formalizaram acordo (id. 16587522). É o relatório. Fundamento e 

Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, do NCPC. Desta forma, 

aguarde-se o cumprimento integral do acordado. Decorrido o prazo para 

cumprimento, com ou sem comprovação, intime-se a parte requerente. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às providências. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-95.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB - MT22044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Heldo de Oliveira Miranda (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001311-95.2019.8.11.0087 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLODOALDO 

MACHADO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HELDO DE OLIVEIRA MIRANDA 

DESPACHO Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a 

parte requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 

judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as custas e emolumentos 

natureza tributária (taxa), a concessão de isenção de pagamento – em 

verdade uma espécie de moratória circunscrita à manutenção da situação 

de pobreza – deve encontrar lastro fático probatório mínimo a justificar a 

excepcional medida. A concessão açodada e generalizada do benefício 

com base tão somente na declaração de hipossuficiência da parte – 

muitas vezes descolada da realidade – acarreta diversos danos ao erário 

público, impedindo, ao fim e ao cabo, uma série de investimentos 

necessários ao pleno desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder 

Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – 

ou isenção – sem a necessária observância dos critérios de concessão 

pode acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de 

gratuidade judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente 

renda e patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é 

dependente e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de 

renda. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-08.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA COSTA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para manifestar-se acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001105-81.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ADELIA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-46.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MISAEL MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001029-57.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. M. P. (AUTOR(A))

CRISTIANE SCHMIDT MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-05.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA DAS GRACAS MACHADO BOLDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente, para 

manifestar-se acerca da Petição ID 26340671, requerendo o que entender 

por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001215-80.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. RUY 

BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB: MT0003596S para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000350-57.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

Z. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA OAB - MT21831/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA OAB: MT21831/O acerca despacho 

- ID 26343054.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-86.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU JOSE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-26.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TRATINO ANACLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à perícia médica, 

designada para o dia dia 21.01.2020, às 15h, conforme decisão ID 

27634467.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001381-15.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. D. M. (EXEQUENTE)

A. L. D. M. R. (EXEQUENTE)

A. D. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. N. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. 

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB: MT8742-O acerca do despacho - 

ID 27638796, para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001254-77.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNA NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MAITELLI GALVÃO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT 

(DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio da advogada Dra. MARIA FERNANDA 

WOLFF CHUEIRE WOLF OAB: PR0044135S, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001272-98.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

Juízo da Comarca de Juína - MT (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

NADER THOME NETO OAB: MT11890/B-B, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-53.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DOS SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARIA DO CARMO OAB - MT24062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, por meio de sua advogada para 

comparecer à perícia-médica, o dia 21.01.2020, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-04.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à perícia-médica, 

designada para o dia 20.01.2020, às 16h30min, conforme decisão id 

27651147.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-85.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN APARECIDA DE PADUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado (s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-52.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MOTA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para manifestar-se acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos, no prazo comum de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001143-93.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE SANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à perícia-médica, 

designada para o dia 21.01.2020, às 15h30min, conforme decisão Id 

27646975.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-95.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB - MT22044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Heldo de Oliveira Miranda (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. 

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB: MT22044/O, para manifestar-se 

acerca do despacho id 27639445, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000988-90.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO PIEREZAN (RÉU)

 

Intimação da parte autora por meio do advogado Dr. ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA OAB: MT20495-A, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000510-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE CASSIA NICOLAU OAB - PR18256 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO VILSON SOLANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, 

acerca do valor depositado nos autos, conforme ID 26375937, bem como 

abstenha-se de realizar qualquer alienação do veículo AVN 0237 - 

SCANIA/G 420 A6X4, nos termos da decisão id 27663060.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001279-90.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB: PR8123-A e THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB: MT21589-O, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", e comprovado 

nos autos o depósito para posterior cumprimento do Mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001232-19.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DE PAULA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB: PR8123-A, para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001238-26.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE OLIVEIRA LINHARES OAB - PA009431 (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE REBONATTO LOPES OAB - PA10013 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR TELLECHER (REQUERIDO)

DBS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

JULIANE ROMAN SCHERER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 2ª VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE SANTARÉM 

PA (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para aportar nos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais 

referente a distribuição da missiva, sob pena de devolução sem o 

cumprimento, consoante o artigo 390 da CNGC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-45.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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JECIVAN RODRIGUES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA LIRA OAB - PR67437 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para aportar nos autos n° 0862826-71.2019.814.0301 (carta precatória 

expedida em Belém-PA), o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias de distribuição da carta precatória na comarca deprecada, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000725-58.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO 

DO SUL - SICREDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB - MS11146-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI CLAUDINO BANHEZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

COMARCA DE CORONEL SAPUCAIA MS (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB: MS11146-B, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", e comprovado 

nos autos o depósito para posterior cumprimento da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001122-20.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOYA TASCA OAB - SC22976 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LUIZ BERTI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUIZO DA 2ª VARA DE DIREITO BANCÁRIO DE JOINVILE SC 

(DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) ANA 

LUCIA MOYA TASCA OAB: SC22976, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", e comprovado 

nos autos o depósito para posterior cumprimento da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-26.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TRATINO ANACLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001143-93.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE SANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-53.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DOS SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARIA DO CARMO OAB - MT24062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-42.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN LUCIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

instrução designada para a data de 04.02.2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000967-17.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

Edna de Souza Pereira (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSA LORENZETTI BROCH (REQUERIDO)

EDMAR JOSE BROCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCINDOR MASCARENHAS NETO OAB - MS11775 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NAVIRAI MS (DEPRECANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 
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o presente feito intimando a parte requerida, através do Advogado Dr. 

ALCINDOR MASCARENHAS NETO, para comparecer à audiência 

designada para o dia 05/02/2020, às 13:30 horas, nos termos da decisão 

id 25943560.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000238-88.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público Federal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUTERO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA ULIANA OAB - MT15946-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA JANETE RODRIGUES DE LIMA (TESTEMUNHA)

CLOSMAR JOAQUIM CEZAR FERRETO (TESTEMUNHA)

JOAO CARLOS HEINEN (TESTEMUNHA)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para comparecer à audiência designada 

para o dia 11/03/2020, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000175-63.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através do Advogado Dr. 

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB: MT8934-O acerca do Despacho id 

27319463.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000175-63.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte requerida, através do Advogado Dr. 

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB: MT0006252-A acerca do Despacho id 

27319463.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-30.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DO NASCIMENTO BRANDAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS ANJOS GONCALVES OAB - PA29627 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLMIRO GALVAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001380-30.2019.8.11.0087 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PRISCILA DO 

NASCIMENTO BRANDAO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE OLMIRO 

GALVAO DESPACHO Trata-se de requerimento de Tutela Cautelar 

Antecedente de Busca e Apreensão, com pedido liminar, formulado por 

Priscila do Nascimento Brandão em desfavor de José Olmiro Galvão, 

pretendendo a busca e apreensão das crianças Josiel Brandão Galvão e 

Sandrielly Brandão Galvão. Aduz a parte autora, em síntese, que manteve 

relacionamento com o requerido por 6 anos, mas que aproximadamente há 

01 ano atrás, separaram-se de fato, devido as diversas brigas, agressões 

físicas e psicológicas. Em decorrência disso, o requerido permaneceu com 

as crianças, ameaçando a requerente de morte caso tentasse levá-las. 

Desde então, não conseguiu regularizar as visitas das crianças, pois o 

genitor fica impedindo-a. Destacou que possui medidas protetivas em 

desfavor do requerido, bem como que procurou o Conselho Tutelar e a 

Defensoria Pública para regularizar a situação da guarda e visitas dos 

filhos, mas não logrou êxito. Analisando os autos, entendo que, antes de 

deliberar quanto ao pedido de tutela de urgência, necessário se faz a 

realização de estudo psicossocial, uma vez que desde a separação de 

fato das partes, há aproximadamente 1 ano atrás, as crianças estão 

residindo com o genitor. Diante disso, determino a imediata expedição de 

carta precatória para a Comarca de Novo Progresso/PA para que seja 

realizado estudo psicossocial na residência da genitora dos menores, no 

prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, determino à equipe 

multidisciplinar deste juízo a realização de estudo na residência do genitor. 

Com os relatórios, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação. Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para 

decisão. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-50.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000150-50.2019.8.11.0087 AUTOR(A): ADAILTON BATISTA DO 

NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

DESPACHO Conclusão desnecessária. Cumpra-se integralmente a 

determinação retro. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-72.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO COSSIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 
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1001319-72.2019.8.11.0087 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOSE APARECIDO COSSIA DESPACHO Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do CPC. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001116-13.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE FIGUEIREDO LOUREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001116-13.2019.8.11.0087 AUTOR(A): MARIA HELENA DE FIGUEIREDO 

LOUREIRO RÉU: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na forma do artigo 

99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as 

custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão de isenção 

de pagamento – em verdade uma espécie de moratória circunscrita à 

manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro fático 

probatório mínimo a justificar a excepcional medida. A concessão açodada 

e generalizada do benefício com base tão somente na declaração de 

hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da realidade – 

acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e ao cabo, 

uma série de investimentos necessários ao pleno desenvolvimento dos 

trabalhos por parte do Poder Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, 

a concessão de moratória – ou isenção – sem a necessária observância 

dos critérios de concessão pode acarretar responsabilização por ato de 

improbidade administrativa ao agente público incauto, nos exatos termos 

do art. 10, inciso VII da Lei 8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o 

enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária, deverá a parte autora 

comprovar documentalmente renda e patrimônio, seus e da família, com 

quem coabita ou da qual é dependente e, ainda, apresentar comprovante 

de isenção de imposto de renda. Após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-63.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOUGLAS DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001339-63.2019.8.11.0087 AUTOR(A): THIAGO DOUGLAS DE MELO 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Na forma do artigo 99, § 2º, 

parte final, do CPC, intime-se a parte requerente para comprovar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a existência dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as 

custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão de isenção 

de pagamento – em verdade uma espécie de moratória circunscrita à 

manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro fático 

probatório mínimo a justificar a excepcional medida. A concessão açodada 

e generalizada do benefício com base tão somente na declaração de 

hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da realidade – 

acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e ao cabo, 

uma série de investimentos necessários ao pleno desenvolvimento dos 

trabalhos por parte do Poder Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, 

a concessão de moratória – ou isenção – sem a necessária observância 

dos critérios de concessão pode acarretar responsabilização por ato de 

improbidade administrativa ao agente público incauto, nos exatos termos 

do art. 10, inciso VII da Lei 8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o 

enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária, deverá a parte autora 

comprovar documentalmente renda e patrimônio, seus e da família, com 

quem coabita ou da qual é dependente e, ainda, apresentar comprovante 

de isenção de imposto de renda. Após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000002-05.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALMEIDA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO OAB - MT23125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000002-05.2020.8.11.0087 IMPETRANTE: REINALDO ALMEIDA DA CRUZ 

IMPETRADO: DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

DESPACHO Intime-se o impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, apresentando os documentos que comprovem a efetiva 

negativa da restituição do veículo ao proprietário, advertindo-a que o 

descumprimento acarretará o indeferimento da inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001159-47.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. M. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

mediação designada para o dia 10/02/2020, às 13:30 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001185-45.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JAILSON FYDRYSZEWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. H. M. F. (REU)

JESSICA MOTA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 
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conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 13:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001206-21.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JONFRA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA NEGRUCCI LEISTER OAB - SP340813 (ADVOGADO(A))

ADRIANO GREVE OAB - SP211900 (ADVOGADO(A))

ANDREIA DA COSTA FERREIRA OAB - SP163763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

APIACAS ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

ISAMU IKEDA ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

ALVORADA ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 51ª VARA DO CARTÓRIO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO 

RJ (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogados(s), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o 

pagamento das custas judiciais referente a distribuição da missiva, sob 

pena de devolução sem o cumprimento, consoante o artigo 390 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000268-26.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

EDEMILSON KOJI MOTODAOAB: MT18733-O, para no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da complementação da diligência, na importância 

de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), para suprir as diligências 

efetivadas junto ao Mandado, à serem recolhidas pela Guia disponibilizada 

n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial DIOGO BOFF GOMES para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser 

comprovado nos Autos o depósito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000863-25.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA OAB - SP324463 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio de seus advogados, para no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o depósito da complementação da diligência, na 

importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), para suprir as diligências 

efetivadas junto ao Mandado, à serem recolhidas pela Guia disponibilizada 

n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial WILLIAM GABALDO para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser 

comprovado nos Autos o depósito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001221-87.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. L. D. (AUTOR(A))

J. G. L. D. (AUTOR)

A. J. L. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

ANGELA DE OLIVEIRA LEITE RIGHETTI OAB - 850.420.641-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 13:40 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000942-04.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABATEDOURO GUARANTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP-MT 

(DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES OAB: MT8093-O e JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES OAB: MT12794-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", e comprovado 

nos autos o depósito para posterior cumprimento da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001292-89.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT 

(DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: MT14258-S e JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA OAB: MT19081-A, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 469 de 1782



p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000354-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 14:20 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000354-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 14:20 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000559-60.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFITONIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 15:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000559-60.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFITONIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/03/2020, às 15:00 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000791-38.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. P. D. S. (AUTOR(A))

A. P. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio da advogada Dra. MARIA DEUZAMAR 

FERREIRA NUNES OAB: MT22222/O-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-32.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. D. C. (AUTOR(A))

FABIANA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARINHO SANTOS OAB - GO28357 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARQUES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimação da parte autora por meio da advogada Dra. JAQUELINE 

MARINHO SANTOS OAB: GO28357, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001219-20.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIONISIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAIANA OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

ROSILENE MARIA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS OAB - MT24284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR ORTODOXO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 20/03/2020, às 13:40 horas, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104422 Nr: 4308-73.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B.A COSTA SERVIÇOS MÉDICOS- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104435 Nr: 4320-87.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Jamariqueli Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104437 Nr: 4322-57.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimeri Bortolozzo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104510 Nr: 4390-07.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alini Fabiana Tschope ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104581 Nr: 4443-85.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir de Fatima Henrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104591 Nr: 4453-32.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Fernandes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 
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endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104599 Nr: 4461-09.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalio Pino Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 4465-46.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Eller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104648 Nr: 4508-80.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Honorato Canjo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104651 Nr: 4511-35.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar José Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104704 Nr: 4562-46.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Motta Informática - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35790 Nr: 1904-93.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A. A de Alencar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal do 

Estado do Rio Grande do Norte - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36747 Nr: 2847-13.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Maria Ferreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal do 

Estado do Rio Grande do Norte - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que cabe à parte exequente diligenciar acerca do 

endereço da parte executada, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício 

à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o atual endereço da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for distinto dos já constantes nos autos, 

determino, desde já, a citação/intimação da parte executada.

 Se o endereço a ser informado for idêntico aos constantes nos autos, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 40 da LEF.

Escoado o prazo da suspensão, arquivem-se os autos, conforme o §2º do 

mesmo dispositivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83428 Nr: 2763-07.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D&RL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVS, VGdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Burato - OAB:OAB/MT 

18.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Helio Pereira de Souza - OAB:13.911-OAB/MT, 

Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Trata-se de Ação de Execução movida por Debortolli & Rodrigues Ltda. 

em face de Avelino Vilson Solano e Valdori Garcia da Rocha.

Às folhas 438-438v foi determinada a restituição do veículo Ford Edge V6, 

placa PVU 3369, devendo ser mantido nas dependências do Fórum da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Além disso, às folhas 505, foram revogadas as determinações de 

penhora, a fim de dar cumprimento a decisão exarada no acórdão às 

folhas 504.

Em razão do descumprimento da ordem judicial, o executado Avelino 

Vilson Solano pugnou pela aplicação de medidas coercitivas para 

assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

Considerando as alegações do executado, bem como o descumprimento 

de ordem judicial pelo exequente, é necessária a intervenção direta na 

esfera patrimonial da parte, de seu representante ou do responsável pela 

omissão. Assim, de nada adiantaria a prolação de uma decisão judicial se 

o próprio sistema não armasse o juízo com estes mecanismos aptos a 

garantir a efetiva entrega do objeto mediato pretendido pelas partes, 

máxime diante do caráter instrumental do processo.

 Diante do descumprimento da ordem judicial, determino as seguintes 

medidas coercitivas:

(a) Busca e apreensão do veículo Ford Edge V6, placa PVU 3369 nos 

endereços do exequente e da fiel depositária: Rua Veneza, nº 2622, 

bairro Jardim Florença, município de Sinop/MT; Avenida das Sibipirunas, nº 

2622, bairro Centro, município de Sinop/MT; e, Rua Barão do Melgaço, nº 

3050, Centro-Sul, no município de Cuiabá/MT.

(b) Restrição total do veículo Ford Edge V6, placa PVU 3369, através do 

sistema RENAJUD.

(c) Não sendo encontrado o veículo, o bloqueio a ser feito por este juízo 

via Bacenjud, no valor do veículo penhorado Ford Edge V6, placa PVU 

3369, equivalente à R$ 53.583,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e 

oitenta e três Reais), na conta do exequente.

(d) Aplicação de multa de 20% do valor causa, nos termos do artigo 77, 

§2º, do Código de Processo Civil.

(e) Expedição de ofício à delegacia de polícia para apuração de crime de 

desobediência cometido pelo exequente;

(f) Expedição de ofício a delegacia de polícia de Sinop/MT para apuração 

de crime de apropriação indébita (CP, art. 168, §1º, inciso II);

(g) Expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Mato Grosso para 

apuração de falta de ética da causídica fiel depositária.

No mais, quanto ao requerimento de impedimento de nomeação de fiel 

depositário em nome da advogada do exequente, verifica-se todos os 

bens penhorados e arrestados serão entregues ao executado ou pessoa 

idônea por ele indicada, tendo em vista que a parte exequente não indiciou 

fiel depositário e nem prestou caução, conforme determinado às folhas 

438.

Intime-se o exequente quanto ao bloqueio de valores.

Intimem-se as partes.

Serve a decisão como mandado, carta precatória e ofício no que couber, 

bem como mandado de busca e apreensão do veículo Ford Edge V6, placa 

PVU 3369.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119073 Nr: 4833-84.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Baranoski Vieira de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da testemunha Raimundo Guela e declaro 

encerrada a instrução processual, pelo que determino a abertura de vista 

às partes para apresentação das alegações finais, no prazo legal, 

iniciando pelo Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 2049-86.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. Int. de Refor. Agrária Braço Sul LTDA, 

Amancio Antunes Marques, Olivio Eller Filho, João Messias de Oliveira, 

Valdir Antão Bucco, Hilmar Arrbal, Itamar José Morateli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:, Enédia Maria Albuquerque Melo 

Medeiros - OAB:3.557A, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515, Paulo 

Rogério Lemos Melo Menezes - OAB:9.792 OAB/MT

 Trata de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, interposta pelo executado Olivio Eller Filho, objetivando o 

desbloqueio dos valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud ante a 

ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Pois bem.

Passo à análise do pedido de tutela de urgência.

Cediço que os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela encontram 

suporte no art. 300 do CPC, o qual exige a presença da verossimilhança 

das alegações, consistente no confronto entre os argumentos da parte e 

as provas trazidas aos autos, e o perigo na demora, caracterizado pela 

probabilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso, está ausente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista 

que não restou demonstrado, de plano, a prescrição intercorrente 

suscitada pelo executado.

Além disso, o risco de dano também não é evidente, vez que não consta 

nos autos documentos que demonstrem que os valores bloqueados se 

enquadram no rol taxativo descrito no art. 833 do CPC, reputando-se 

assim, ausente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência.

Intime-se o exequente a manifestar-se acerca da exceção de 

pré-executividade, no prazo legal.

Quanto ao pedido de fls. 252-256, tendo em vista que o artigo 833, IV e X, 

do CPC preveem a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e da 

quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos, e estando demonstrado nos autos que os 

valores bloqueados ás fls. 187 são concernentes à proventos de 

aposentadoria e depósitos em caderneta de poupança com valores 

inferiores à 40 (quarenta) salários mínimos, DEFIRO o petitório de fls. 187.

PROCEDA-SE com o desbloqueio dos valores bloqueados às fls. 187, em 

nome do executado ITAMAR JOSÉ MORATELI.

Intime-se.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122653 Nr: 1275-70.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM RODRIGO DE OLIVEIRA, Marcos 

Cleberson de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Intimação da parte denunciada na pessoa de seu advogado Dr. Silvio da 

Silva para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91754 Nr: 534-69.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DEVAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean Carlos Rovaris para que 

providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do expediente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121535 Nr: 738-74.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Ribeiro da Silva, Erlando dos Santos 

Assunção, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, Alex Ribeiro da Silva, 

Antonio Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:, Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23.482/OAB-MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13563

 INTIMAÇÃO do advogado, Dr. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, 

OAB nº 13.563, para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87709 Nr: 976-69.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C Pedroso - ME, Demar Correia Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean Carlos Rovaris, para que 

providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88574 Nr: 1662-61.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JUNIOR PEREIRA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Luciano Boabaid Bertazzo, 

para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108901 Nr: 2320-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP, DIANA SILVA DOS REIS, VANDA MARIA SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JUNIOR - OAB:128515 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JUNIOR, para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120117 Nr: 5461-73.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDSON ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN CARLOS ROVARIS

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, para que providencie junto aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a 

G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84002 Nr: 3333-90.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandico Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, para devolução dos autos nº 

3333-90.2012.811.0087, Protocolo 84002, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84011 Nr: 3342-52.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS REIS FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, para devolução dos autos nº 

3342-52.2012.811.0087, Protocolo 84011, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83643 Nr: 2979-65.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, para devolução dos autos nº 

2979-65.2012.811.0087, Protocolo 83643, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83771 Nr: 3107-85.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, para devolução dos autos nº 

3107-85.2012.811.0087, Protocolo 83771, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 83428 Nr: 2763-07.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debortolli & Rodrigues Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdori Garcia da Rocha, Avelino Vilson 

Solano
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Burato - OAB:OAB/MT 

18.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Helio Pereira de Souza - OAB:13.911-OAB/MT, 

Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Código 83428

Cumpra-se, com urgência, integralmente a decisão exarada no acordão, 

juntado às fls. 504 dos autos, devendo ser imediatamente restituídos aos 

executados todos os veículos, equipamentos, implementos e máquinas 

agrícolas penhorados nos autos.

Com relação ao rito da execução por coisa incerta, verifico que o 

exequente indicou na peça inicial o bem a ser penhorado, (3.783 sacas de 

soja, 60Kg cada), bem como requereu a conversão da ação em quantia 

certa, caso não localizado o bem. Desta feita, foi proferido despacho 

inicial às fls. 22, e devidamente observado o rito disposto no art. 811 do 

CPC, fixando-se multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

atraso no cumprimento.

Na sequência foi expedido mandado de citação às fls. 32, tendo sido 

citados os executados às fls. 33. Não ocorrendo a entrega no prazo legal, 

a exequente apresentou calculo atualizado e discriminado da dívida (fls. 

127), e requereu fosse realizado BACENJUD, o que foi deferido pelo 

Magistrado às fls. 175/176, que determinou também a penhora por meio 

dos seguintes sistemas: RENAJUD, ofício ao INDEA, SERAJUD e outras 

medidas. Foi, então, expedido mandado de penhora-avalição e intimação 

em bens de propriedade dos executados suficientes para assegurar o 

pagamento do principal e cominações legais (fls. 352), tendo sido 

penhorados vários bens dos executados, que serão restituídos.

 Assim, chamo o feito a ordem para revogar as determinações de penhora 

constantes da decisão de fls.. 175/176, devendo ser intimado o exequente 

para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que achar que lhe é de direito em conformidade ao rito 

estabelecido nos artigos 811 e seguintes do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Guarantã do Norte/MT, 19 de novembro de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Provimento nº 016/2019-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126145 Nr: 3468-58.2019.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortolli & Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT/11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Murilo Castro de Melo para manifestar-se 

nos autos o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102063 Nr: 2663-13.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIULA DANIELE DONA KEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Francis de Oliveira - 

OAB:35672

 Código 102063

Certifique-se nos autos se o veículo foi restituído à parte requerida. Caso 

contrário, proceda com a imediata restituição, conforme determinado na 

sentença de fls. 34.

Outrossim, defiro o pedido de fls. 62, razão pela qual determino o 

levantamento do valor depositado nos autos a título de purgação da mora.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Guarantã do Norte/MT, 20 de novembro de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Provimento nº 016/2019-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119795 Nr: 5272-95.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O S CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto C. Ferreira - 

OAB:SP/325.076, JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - OAB:29120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora pra no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 121961 Nr: 931-89.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, e não encontrando 

sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo procedente a denúncia, 

para PRONUNCIAR PEDRO ALVES, qualificado na denúncia, e, por 

conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o E. Tribunal do Júri pela 

prática da conduta criminosa capitulada no artigo 121, §2º, incisos I e IV, 

do Código Penal.Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma 

vez que permaneceu preso durante toda a instrução, estando presentes, 

ainda, os motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a 

gravidade concreta do delito, que demonstra a necessidade da medida 

para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática 

delitiva..A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a 

preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do 

paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foram praticados 

os delitos, e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. II - Há também 

orientação assente nesta Corte no sentido de que as circunstâncias 

pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não são suficientes para 

afastar a prisão preventiva embasada nos requisitos do art. 312 do Código 

de Processo Penal. III - Ordem denegada. (HC 120835/SP, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. em 11-3-2014).”Desta feita, permanecendo os requisitos 

do artigo 312 do Código de Processo Penal, considera-se inaplicável a 

substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no artigo 319 

do mesmo "codex", por não existir adequação destas soluções 
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alternativas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme 

preceitua o artigo 282, II, do Código Penal Brasileiro, de modo que a 

manutenção da prisão da acusada é medida que se impõe.Intime-se 

pessoalmente o acusado pronunciado, nos termos do art. 420 do 

CPP.Transcorrido in albis o prazo recursal, dê-se vistas dos autos ao 

douto representante do Ministério Público e ao defensor, para arrolamento 

de testemunha e requerimento de diligências (art. 422 do CPP). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126878 Nr: 3833-15.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Intimação do advogado Dr. Silvio da Silva, para apresentar a defesa 

prévia, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19692 Nr: 182-97.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Ronaldo Pires de Andrade, 

para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19696 Nr: 186-37.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dorvalina Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Ronaldo Pires de Andrade para 

manifestar-se acerca dos documentos encartados aos autos no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118169 Nr: 4256-09.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, Daniel Alves dos Santos Batista - OAB:MT/23.392/O

 CERTIFICO e dou fé, que os autos nº. 4256-09.2018.811.0087– Código: 

118169, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Guarantã do Norte-MT, ficando cadastrado junto 

ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob 

o nº. 285185/2019 e designada Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 06/02/2020 às 10h:00min.

 CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

desta Comarca, no dia e hora descritos acima.

 Patrícia Elaine dos Santos Martins

 Gestora Judicial do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16534 Nr: 1618-91.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA INTEGRAL DE REFORMA 

AGRARIA BRAÇO SUL CIRA - BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7.285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:11.291/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) HELMUT FLAVIO PREZA 

DALTRO, ROBERTO CARLONI DE ASSIS, para dar andamento no feito no 

prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89065 Nr: 1841-92.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Genira de Souza Paiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de envio dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95506 Nr: 2624-50.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato 
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Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA KRAEMER AGROPECUARIA - ME, 

Maristela Kraemer Orfao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena 

de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 4369-60.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lane Mamedes de Oliveira, Marlucia Ferreira 

Mamedes, Rodrigo Ferreira Mamedes, Vanessa Ferreira Mamedes, 

PANTALEÃO ANCELMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os requeridos, representados pelo inventariante 

Rodrigo Ferreira Mamedes, manifestam interesse na audiência de 

conciliação, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação da referida 

audiência.

Intimem-se as partes para o comparecimento na solenidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85915 Nr: 1843-96.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean Carlos Rovaris, para que 

providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90889 Nr: 2963-43.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alecio Ricardo de Souza, Maria de fatima de 

Andrade Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean Carlos Rovaris, para que 

providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do expediente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 4369-60.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lane Mamedes de Oliveira, Marlucia Ferreira 

Mamedes, Rodrigo Ferreira Mamedes, Vanessa Ferreira Mamedes, 

PANTALEÃO ANCELMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariagda Siquieri Gomes 

Scatola - OAB:21.161/OAB-MT

 Intimação da Advogada dos Requerentes, Dr.(a, s) Ariagda Siquieri 

Gomes Scatola, para comparecerem na audiência de conciliação que se 

realizará no dia 13/02/2020 ás 08h:40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19512 Nr: 1419-69.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Guimarães Suniga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Edgar Biolchi e Louise Rainer 

Pereira Gionédis, para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35332 Nr: 1452-83.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serras & Ferramentas Nortão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-A/MT, Romualdo Jose Zalevski - OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Romualdo Jose Zalevski e 

Diogo Tadeu Dal Agnol, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) 

dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96795 Nr: 3356-31.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Socorro Amigos Santa Maria LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facchini S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:218164/SP, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT, 

Marcos Antonio Cais - OAB:OAB/SP 97.584

 Intimação dos advogados da parte requerida, para audiência de 

conciliação no dia 27/03/2020 às 08h:00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105881 Nr: 660-51.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação do advodado do Executado para a audiência de conciliação no 

dia para o dia 30/01/2020, às 09h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104241 Nr: 4166-69.2016.811.0087

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM, DWMM, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada das partes para a audiência de conciliação para o 

dia 30/01/2020, às 10h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 108001 Nr: 1827-06.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Waleck Brigina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Autos n. 1827-06.2017.8.11.0087.

I – Em análise dos autos, observo que a decisão de fl. 255 revogou a 

decisão de fls. 140/144, no que se refere a proibição de atividade 

exploratória na área e na indisponibilidade de bens do réu. Assim, o 

embargo de declaração de fls. 148/151 encontra-se prejudicado.

Posto isso, não conheço do embargo de declaração de fls. 148/151, pois a 

decisão que fixou a multa foi revogada.

II – Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Preliminar – interesse de agir:

Narra o réu, em síntese, que a ‘petição inicial da ação civil pública é omissa 

e contraditória e não analisa a questão posta – desmatamento realizado no 

lapso de tempo de 08/2000 até 06/2008 – emoldurado pelas novas e 

profundas modificações dadas pelo Novel Código Floresta’ (fl. 191).

 Essa matéria, a toda evidência, se relaciona ao mérito da demanda, pois 

não guarda relação com o interesse de agir.

 - Delimitação da questão de fato e produção probatória:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre os desmatamentos indicados nos autos de 

inspeção/infração 70276, 55517, 3798 e 133123.

- Decisão:

Posto isso:

(i) rejeito a preliminar arguida pelo réu;

(ii) efetive a intimação das partes para, em 5 dias, indicarem as provas 

que pretendem produzir.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Guarantã do Norte/MT, 19 de novembro de 2019.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Portaria n. 132/2019/CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109836 Nr: 2852-54.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA, Maria José Sartori de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Feranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Citação do embargado nos termos do art. 677, § 3º, CPC, para contestar 

os embargos em 15 dias (art. 679, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116155 Nr: 2933-66.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Yocida, Cintia Cristina Yocida, Silvia 

Adriana Yocida Fontana, Derli Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LAIS PACHECO 

GABRIEL - OAB:18702

 Intimação do advogado da Parte requerida para a audiência no dia 05 de 

fevereiro de 2020, às 10h.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109149 Nr: 2435-04.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Cardoso Pontes, ADRIANA 

PAULA CARDOSO PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - OAB:, 

Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para aportar 

nos autos o comprovante de pagamento das parcelas da indenização por 

dano ambiental e dano moral vencidas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de encaminhamento dos autos para o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110310 Nr: 3098-50.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leondir Lourenço Costa, Ronda Comércio, 

Transportes e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA SANTOS SOUZA 

LIMA - OAB:162021 , Quécele de Cali - OAB:OAB/MT 17062

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para aportar 

nos autos o comprovante de pagamento das parcelas da indenização por 

dano ambiental e dano moral vencidas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de encaminhamento dos autos para o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98978 Nr: 838-34.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wladislau Barros Siqueira 

Fontes - OAB:36.867-PE

 Intimação do (a) advogado (a) Wladislau Barros Siqueira Fontes para 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto pela parte requerente às fls. 119/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35238 Nr: 1358-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação ser 

cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85530 Nr: 1490-56.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Severino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 

OAB/MT

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela Fazenda Pública 

do Estado do Mato Grosso em face de Paulo Cesar Severino de Oliveira, 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos (folhas 144) a parte executada informa 

o pagamento do débito e assim requer a extinção do processo.

 Às folhas 145-146 a parte exequente pugnou pelo pagamento residual do 

valor da obrigação, tendo em vista que o executado não efetuou o 

pagamento do débito atualizado.

Pois bem.

Embora a alegação do exequente, verifica-se que o executado efetuou a 

transferência, conforme a apresentação do débito atualizado pelo 

exequente, não sendo necessária nova atualização do débito.

Assim, considerando o pagamento efetuado pelo executado, não incide a 

multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem custas.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112842 Nr: 380-46.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca Rezende Batista Bechelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 380-46.2018.8.11.0087.

I – Em decorrência da incapacidade da ré, conforme se evola do 
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documento de fl. 105, determino a suspensão do processo e fixo o prazo 

de 45 dias para que o vício seja sanado pela sua advogada, com a 

indicação de curador especial, conforme prevê o artigo 76 do Código de 

Processo Civil.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Guarantã do Norte/MT, 11 de novembro de 2019.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Portaria n. 132/2019/CGJ/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117236 Nr: 3680-16.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39628 Nr: 1829-20.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Terezinha Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ORLANDO MARTENS para comprovar nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, o repasse dos valores devidos à parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83526 Nr: 2864-44.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Estrela do Norte LTDA, DAVID 

APARECIDO DE SOUZA, FABIANA SENN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84485 Nr: 440-92.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Roseane Inhaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALEXSANDRO MANHAGUANHA para 

comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o repasse dos valores 

devidos à parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118480 Nr: 4436-25.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Aparecido Silva Parron, CIRSO 

PARRON PARRON, FATIMA DAS DORES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91752 Nr: 532-02.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA DO CARMO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126213 Nr: 3508-40.2019.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemiro L.S Dornelles e Cia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortolli & Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12684/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - 

OAB:OAB/MT 18.484

 Citação do embargado para contestar os embargos em 15 dias (art. 679, 

CPC), nos termos do artigo 677, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126214 Nr: 3509-25.2019.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Solano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortolli & Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12684/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - 

OAB:OAB/MT 18.484

 Citação do embargado para contestar os embargos em 15 dias (art. 679, 

CPC), nos termos do artigo 677, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126145 Nr: 3468-58.2019.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortolli & Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT/11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - 

OAB:OAB/MT 18.484

 Citação do embargado para contestar os embargos em 15 dias (art. 679, 

CPC), nos termos do artigo 677, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29895 Nr: 1366-83.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aldenir Cristaldo de Menezes, Matilde Requena 

Volpato de Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) ROGÉRIO LAVEZZO, para que 

providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 743-72.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Luciano Boabaid Bertazzo, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 121924 Nr: 923-15.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775/OAB-MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 06.02.2020, às 18h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 505-77.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJC, ACdS, DMBdS, JRdS, DSN, RMR, KP, 

AdLMS, TdCR, DHdC, ERdS, IPdS, JdMS, MRdO, PHADS, DSN, DdSM, 

LRdS, AdS, FFC, UdSdSR, EdS, KKAAM, WJGR, ADS, CdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Haubert Santolin 

Andrade - OAB:22.002/OAB-MT, Angelita Kemper - OAB:15.090, 

Bryan Lucas Lang de Oliveira - OAB:24.778/OAB-MT, CLEUSA 

TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O, Cleusa Terezinha Haubert - 

OAB:19.234/OAB-MT, Davi de Paula Leite - OAB:21.146-OAB/MT, 

Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - OAB:, Marcus 

Augusto Giraldi Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 Diante do exposto, vislumbrado que ainda se encontram presentes os 

requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto preventivo de 
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KAROLINE POLATO, ALISSON DO LAGO MARQUEZ SOUZA, ANDERSON 

DOS SANTOS, LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA, JOZANIO DE AGUIR 

SOARES, JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS, WENDER JUNIOR GOMES 

RODRIGUES, PAULO HENRIQUE ALVES, ALISSON DOS SANTOS, 

EDUARDO DE SOUZA, RAFAEL MATOS RODRIGUES e KLEVER KESLER 

ANDRADE ALVES MODESTO, uma vez que se encontra fundamentada 

nos pressupostos e fundamentos legais, delineados em decisão pretérita 

e ainda presentes, à qual me reporto como razão de decidir também nesta 

oportunidade.”Assim, ante a inexistência de alteração da situação 

fático-jurídica, não subsistem razões para a revogação da decisão já 

proferida, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva do acusado ANDERSON DOS SANTOS. Por fim, proceda-se 

com o desentranhamento da defesa prévia de fls. 2.686-2.687 uma vez 

que apresentada às fls. 2.470-2.471.Intimem-se os acusados, a Defesa, o 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas.Notifique-se o 

Ministério Público. SERVE A DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, 

OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118847 Nr: 4671-89.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keylla Mara Cardoso de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16.168/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) MARCELO BRASIL SALIBA, 

Manoel Archanjo Dama Filho

José Carlos Skrzyszowski Junior, para dar andamento no feito no prazo 

de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84051 Nr: 43-33.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANDRE HOBOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Louise Rainer Pereira Gionédis, 

para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84242 Nr: 214-87.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osorio Dal Poz Filho, Sandra Mara Silva Dal Poz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MIRANDA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias Geraldo Pontes - 

OAB:AOB/GO 4631-A

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Edcleiton Meneghini, Ralff 

Hoffmann, Giovani Rodrigues Coladello, para que providencie junto aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) diligência (s), 

devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96508 Nr: 3165-83.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nara Apuqui de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.02.2020, às 09h50min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98220 Nr: 387-09.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ridson Cesar Livi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaine Molina Junior - 

OAB:21.264/OAB-MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.02.2020, às 09h40min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102225 Nr: 2779-19.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.02.2020, às 8h.

Intimem-se.
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Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102786 Nr: 3159-42.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministeria Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR GOMES DUARTE, Adriano Barbosa 

Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.02.2020, às 10h.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103172 Nr: 3361-19.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Rodrigues Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:18.658-OAB/MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.03.2020, às 11h15min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104838 Nr: 36-02.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Cordeiro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.03.2020, às 18h40min.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108105 Nr: 1884-24.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Adriano Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18934

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.03.2020, às 09h40min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108657 Nr: 2148-41.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandicir Linsbinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Considerando que foi concedido prazo ao Ministério Público para 

apresentação de novo endereço das testemunhas, remetam-se os autos 

ao Ministério Público para manifestação.

No mais, cancelo a audiência anteriormente aprazada, a qual será 

designada após a manifestação ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113203 Nr: 674-98.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Celestino Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.03.2020, às 09h10min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113331 Nr: 772-83.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Araujo Pedrozo da Silva, Vanderson 

da Silva Pillati, Noely Terezinha Ferreira da Silva, Vanderlei da Silva Pilati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6.739-A

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 13.02.2020, às 09h.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117609 Nr: 3893-22.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 13.02.2020, às 08h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 121677 Nr: 804-54.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Subseção Judiciaria de Itaituba-Justiça Federal, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Euripedes Alves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Halff Hoffmann - OAB:13.128/

 Defiro o requerimento de folhas 26-27, na forma requerida.

Para isso, redesigno o interrogatório do acusado para o dia 11.03.2020, às 

16h, tendo em vista que foram marcadas as oitivas das testemunhas para 

esta data.

Oficie-se ao juízo deprecante a data da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122751 Nr: 1337-13.2019.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leocrides Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Ricardo Roberto Dalmagro, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 123594 Nr: 1869-84.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.02.2020, às 10h15min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 125251 Nr: 2954-08.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Gabriel Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 12.03.2020, às 10h40min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 125617 Nr: 3172-36.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JUIZO DA 

3ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, Juizo da 

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254 B

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 11.03.2020, às 11h.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 3531-83.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE CÁCERES MT, 

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CÁCERES MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDECI DIONISIO RIBEIRO, JUIZO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES MT - OAB:

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 11.03.2020, às 15h10min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 127049 Nr: 3888-63.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Pará, JUIZO DE DIREITO 

DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicera Aparecida de Almeida, JUÍZO DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONIR FARIAS - 

OAB:11.037

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, em 

razão das cumulações com as comarcas de Nobres/MT e Rosário 

Oeste/MT, redesigno audiência para a data de 11.03.2020, às 18h50min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001276-38.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO MUNDO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001276-38.2019.8.11.0087 IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE NOVO MUNDO DECISÃO Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado pelo SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO – SINACS/MT, representado 

por Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, contra ato ilegal do Município de 

Novo Mundo do Estado do Mato Grosso, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Diz o impetrante que o certame do Processo Seletivo Público do 

edital 03/2019 deverá ser anulado, tendo em vista que o edital está em 

desacordo com os princípios da administração pública, ferindo a legalidade 

e moralidade administrativa. Diante disso, requer em sede liminar, o 

cancelamento do Processo Seletivo Público 003/2019 para o cargo de 

Agente Comunitário de Saúde. Subsidiariamente, pleiteia a regularização 

do certame para ajustá-lo à lei de regência. Com a inicial juntou 

documentos. É o necessário. Fundamento. Decido. O mandado de 

segurança é meio processual adequado, para proteger direito líquido e 

certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional 

(artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, a 

impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, com 

precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende 

defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a 

declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à 

autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da 

impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar 

mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito 

alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, 

mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais 

sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a 

liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que 

toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado 

anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009. No caso dos autos, tenho que a relevância dos 

fundamentos da impetração não restou demonstrada da peça vestibular e 

tampouco pelos documentos a ela atrelados. Apesar da alegação do 

impetrante acerca das irregularidades do edital, afirmando que o certame 

foi contrário à Constituição Federal, a Lei Federal nº 11.350/2006 e EC 

51/2006, não contam nos autos qualquer comprovação do alegado. Em 

relação ao Regime Jurídico disponibilizado para os Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Combates às Endemias, verifica-se que a Lei 

Federal nº 11.350/06, estabeleceu que será pela Consolidação das Leis 

do Trabalho, estando o edital de acordo com a legislação. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 8º da Lei Federal nº 11.350/06: “Art. 8º Os Agentes 

Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos 

pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, 

submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.”g.n. Corroborando com 

isso, a Lei Municipal nº 008/2007 que criou os empregos públicos de 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates as Endemias 

para cidade de Novo Mundo/MT, fixou que serão redigidos pela CLT, 

consoante artigo 2º da Lei Complementar nº 008/2007, o que também está 

disposto no edital do certame. Também, o regime jurídico previdenciário do 

certame aparentemente obedeceu ao estabelecido no parágrafo único, do 

artigo 3º, da Lei Municipal nº 435/2018, o qual dispõe que, “ao servidor 

ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em Lei de 

livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, 

conforme disposto no § 13 do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, 

com redação determinada pela EC. 20/1998. ”. Assim, verifica-se que o 

certame aparentemente obedeceu a legislação federal e municipal, as 

quais dispuseram o regime jurídico para os candidatos do certame. Não 

vislumbrando, em sede de cognição sumária, a relevância dos 

fundamentos utilizados pelo impetrante, é de ser indeferida a liminar 

vindicada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que entender ser pertinentes, 

bem como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). Prestadas as informações, 

conceda-se vista ao Ministério Público (art. 12, LMS). Intimem-se. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001338-78.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA DE SOUSA ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001338-78.2019.8.11.0087 IMPETRANTE: EVANGELISTA DE SOUSA 

ALVES IMPETRADO: DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO 

NORTE/MT DECISÃO EVANGELISTA DE SOUSA ALVES, qualificado nos 
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autos em epígrafe, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato ilegal 

do DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE, 

consistente na apreensão de bens. Requer o impetrante, liminarmente, a 

liberação dos três aparelhos celulares, um veículo Toyota Hillux CD 4x4, 

ANO 2015, um veículo MM/L200 SPORT 4x4 GLS 2006/2007, o valor de R$ 

49.554,00 (quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e quatro Reais), 

e as armas e munições apreendidas. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. É o necessário. 

Fundamento. Decido. O mandado de segurança é meio processual 

adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade 

pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

da República). Ao utilizar-se do “writ”, a impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a concessão da liminar em sede 

de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos 

requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus 

boni juris” e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. No caso dos autos, tenho que a 

relevância dos fundamentos da impetração não restou demonstrada da 

peça vestibular e tampouco pelos documentos a ela atrelados. In casu, o 

impetrante teve os bens apreendidos pela autoridade policial em virtude do 

cumprimento da Busca e Apreensão autos nº 3547-37.2019.811.0087 – 

código 126295. A Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte fez constar 

que foi deflagrada a Operação Hidrus a fim de investigar os crimes de 

tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros 

delitos. Os bens foram apreendidos em cumprimento de ordem judicial em 

razão da existência dos fundamentos cautelares nominados “fumus boni 

iuris” e “periculum in mora”, sobre fundada suspeita de possível existência 

de drogas e outros objetos ilícitos no local indicado na inicial. Embora a 

alegação do impetrante acerca do local do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, a princípio, verifica-se que foi realizada no local 

deferido na decisão, eis que o mercado e a residência do impetrante são 

em conjunto, o que restou especificado que a busca e apreensão seria 

efetuada nas dependências ao fundo do mercado. O artigo 118 do Código 

de Processo Penal disciplina que os objetos apreendidos pela prática de 

ilício penal, não poderão ser restituídas enquanto interessarem o 

processo. Vejamos: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença 

final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto 

interessarem ao processo. ” Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO PENAL E PENA. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. 1. CABIMENTO DO MANDADO DE 

SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM 

EFETIO SUSPENSIVO: EXCEPCIONALIDADE DIANTE DE MANIFESTA 

ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 2. RESTITUIÇÃO DE VEÍUCLO DE 

TERCEITO APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEPICULO TENHA SIDO ADQUIRIDO 

COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO 

HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. 

Muito embora o art. 5º, inciso II, da lei 12.016/2009, e o enunciado n. 267 

da Súmula do STF reputem incabível o manejo de mandado de segurança 

contra decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a 

jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, que a parte 

prejudicada se utilize do mandamus para se defender de ato judicial eivado 

de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. Situação em 

que, além de desfundamentada a decisão de 1º grau que determinou a 

apreensão do veículo de propriedade da empresa impetrante, a própria 

Corte de origem admitiu não ter ficado esclarecido, nos autos, se o 

automóvel emprestado por um dos sócios da empresa impetrante era 

utilizado pela flagrada (nora do sócio) com ou sem o conhecimento da 

impetrante para prática de tráfico de drogas, circunstância que justificaria 

a aplicação eventual da pena de perdimento do referido bem em favor da 

União, nos termos do que preconiza a Lei 11.343/2006. 3. Esta Corte tem 

entendido necessária a demonstração de que o vem apreendido fosse 

utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a 

prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o 

perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: AgRg no REsp 

1185761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRG no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 

14/11/2012 e AgRg no REsp 1053519/PR, Rel. ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/011. 4. Se, por um 

lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de cosias 

apreendidas em ação/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da 

sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser 

mantidas em poder do Juízo “enquanto interessarem ao processo”. 

Precedente. 5. Não havendo provas contundentes de que os bens 

apreendidos tenham sido adquiridos com produto do crime, nem dúvidas 

da propriedade do bem, a ausência de provas de que o veículo de 

propriedade da impetrante tivesse sido utilizado em ocasião anterior par a 

prática do tráfico de drogas, ou de que tivesse sido especialmente 

preparado para tal finalidade autoriza a liberação do veículo apreendido. 6. 

Recurso ordinário a que se dá provimento.” (STJ – RMS: 50630 RS 

2016/0099174-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

Data de Julgamento: 28/06/2016, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2016) g.n. Assim, estando o procedimento investigativo em 

andamento, constata-se a necessidade de manter os objetos que 

interessem as investigações criminais. Os dois dos celulares apreendidos 

são de propriedade dos familiares do investigado Henrique, conforme 

notas fiscais apresentadas no ID 27253558, e o celular Samsung A30, não 

pode ser identificado o proprietário do objeto, devido ter sido apresentado 

apenas o comprovante de pagamento. Diante de tais fatos, verifica-se que 

o impetrante não é pessoa legítima para requerer a restituição dos 

celulares, tendo em vista que não é proprietário dos bens. Quanto ao 

montante apreendido, não restou demonstrado que os dinheiros eram 

exclusivamente dos rendimentos do mercado, pois as notas promissórias 

a vencer e os pagamentos dos funcionários, demonstram as despesas do 

mercado e não o ganho dos rendimentos. Dessa forma, teoricamente, 

segundo as investigações, são valores adquiridos através da prática de 

crime, em que o Henrique utilizava do mercado para dar aparência de 

licitude ao dinheiro. Sobre as armas e munições, embora tenham sido 

entregues os registros perante à autoridade policial, verifica a 

necessidade de realização de perícias, uma vez que possivelmente podem 

ter sido utilizadas pela organização criminosa e para realização de 

homicídios. Desse modo, não vislumbrando, em sede de cognição sumária, 

a relevância dos fundamentos utilizados pelo impetrante, para liberação 

dos três celulares, do montante de R$ 49.554,00 (quarenta e nove mil e 

quinhentos e cinquenta e quatro Reais) e das armas e munições 

apreendidas. Em relação aos veículos apreendidos, segundo as 

investigações, verifica-se que o veículo Toytota Hillux foi utilizado para 

entrega de drogas para os demais membros da organização criminosa no 

dia 21.10.2019. Nada há de quanto ao veículo MM/L200 SPORT. Ante ao 

exposto, DEFIRO em termos o pedido LIMINAR para restituir ao impetrante 

Evangelista de Sousa Alves, apenas o veículo MM/L200 SPORT 4x4 GLS 

2006/2007. INDEFIRO a restituição dos aparelhos celulares em razão da 

ilegitimidade ativa do impetrante. INDEFIRO a restituição do montante 

apreendido, do veículo Toyota, das armas e munições, tendo em vista o 

interesse nas investigações criminais e a necessidade de perícia. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que 

entender ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

Prestadas as informações, conceda-se vista ao Ministério Público (art. 12, 

LMS). Vale a presente como mandado, ofício e carta precatória no que 

couber. Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001279-90.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001279-90.2019.8.11.0087 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOSE ROQUE DE OLIVEIRA DECISÃO Recebo a execução. 

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à penhora de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Realizada a penhora na presença do 

executado, reputar-se-á devidamente intimado, dispensando a expedição 

de novos atos. Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 

de citação, na forma do art. 915 e seguintes do NCPC. Não encontrando o 

devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-26.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TRATINO ANACLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001141-26.2019.8.11.0087 AUTOR(A): SERGIO TRATINO ANACLETO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de 

ação por meio da qual pretende a parte autora a 

CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO de AUXÍLIO DOENÇA por parte do 

INSS. Em síntese, discorreu que faz jus ao benefício previdenciário, mas, 

quando procurada, a autarquia negou-lhe a CONCESSÃO. Como medida 

antecipatória, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar 

ao INSS a imediata implantação do benefício ao qual entende fazer jus. A 

análise da verossimilhança das alegações, em casos de benefícios por 

incapacidade, perpassa pela aferição do aparente cumprimento dos 

requisitos mínimos necessários à concessão do benefício pretendido, 

quais sejam: (a) qualidade de segurado da parte requerente; (b) 

cumprimento da carência exigida; (c) incapacidade laborativa atual. A 

ausência de comprovação, de pronto, de quaisquer dos requisitos, impede 

a concessão da liminar. No caso, tem-se o seguinte quadro: 1) A 

incapacidade não restou demonstrada, tendo em vista que os documentos 

carreados aos autos pela parte-autora são insuficientes para demonstrar 

sua impossibilidade laborativa. Com efeito, não vislumbro nos autos o 

perigo de dano, que é requisito imprescindível à concessão da medida, em 

caráter geral, não se vê presente neste caso, ainda que apresente 

caráter alimentar, é certo que a ausência de risco para a efetividade da 

tutela final impede, em princípio, a antecipação de efeitos a ela inerentes. 

No caso em tela, a parte autora deixou de carrear aos autos documentos 

que comprovem a incapacidade laborativa, restando, portanto, prejudicada 

a concessão da tutela requestada. Do exposto, entendo que os requisitos 

legais para a concessão da antecipação da tutela de mérito devem sempre 

coexistir, caso contrário, não deve ser deferida. Sendo assim, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela postulado pela requerente, que poderá 

ser reavaliado após a realização da perícia-médica. Deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra expressamente o 

desinteresse na composição consensual por meio da audiência prevista 

pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o INSS e as demais Autarquias 

Federais. Conquanto tenha-se juntado aos autos documentos médicos 

indicando a necessidade de afastamento da autora de suas atividades 

laborativas ordinárias, tratando-se de médicos naturalmente parciais em 

razão do presumível acompanhamento médico que fazem com a parte 

autora, e não sendo a arte médica de domínio deste magistrado, a 

comprovação definitiva do requisito incapacitante está a exigir avaliação 

por profissional isento, que atue em auxílio ao juízo. Assim, na forma do 

art. 465, do CPC, para fins de avalição da capacidade ou incapacidade 

laborativa da parte autora, nomeio a perita-médica MAÍRA ATALLAH 

MONREAL LENTISCO, CRM 9006/MT, e-mail: mairamonreal@yahoo.com.br. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. 

Desta forma, em observância ao disposto na CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos Reais). Recaindo o objeto da prova apenas na capacidade ou 

incapacidade da parte autora, designo a perícia-médica, o dia 21.01.2020, 

às 15h. A perícia será realizada nas dependências do Fórum, devendo a 

parte autora, no dia e hora designados, comparecer ao ato munida de 

todos os documentos e exames médicos que possui, sendo indispensável 

a apresentação de documentos e exames médicos realizados nos últimos 

6 (seis) meses, além de comprovante de exercício de labor pretérito. O 

não comparecimento da parte autora ao exame pericial poderá acarretar a 

extinção do processo por abandono, revogação do benefício da 

assistência judiciária gratuita ou perda da oportunidade de produzir a 

prova. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico até 5 (cinco) dias antes da data da perícia. O laudo 

pericial deverá ser apresentado em juízo, na forma escrita, até 20 (vinte) 

dias após a realização da perícia médica e deverá atender integralmente 

aos requisitos constantes no art. 473, do CPC. Apresentado o laudo, 

dê-se vistas às partes para manifestação pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias. Havendo requerimento de complementação ou 

esclarecimento, voltem-me conclusos para decisão. Não havendo pedido 

de esclarecimentos, requisite-se ao TRF da 1ª Região o pagamento dos 

honorários periciais. Desde já, no entanto, consigno os quesitos do Juízo, 

a serem respondidos pelo expert: 1. A parte-autora é portadora de alguma 

enfermidade ou patologia? Em caso positivo, desde quando? 2. A 

enfermidade/patologia é decorrente de acidente de trabalho? 3. A 

enfermidade/patologia tem relação de causalidade com a atividade 

laborativa exercida pela parte-autora? 4. A enfermidade/patologia impede 

a parte-autora de exercer sua atividade laborativa? Quais as limitações? 

5. Se portador de mais de uma patologia/enfermidade, qual delas impede a 

parte-autora de exercer as atividades laborativas? 6. A incapacidade 

laborativa é total ou parcial? 7. Há prognóstico de recuperação da 

capacidade laborativa da parte-autora? Se sim, qual o tempo estimado e o 

tratamento indicado? 8. É possível aferir desde quando a parte-autora está 

incapaz para o exercício de sua atividade laborativa? Caso positivo, qual a 

data de início da incapacidade? 9. Em aproximadamente quanto tempo é 

possível à parte autora recuperar sua capacidade laborativa? Esse tempo 

depende da realização de algum tratamento especial? Este tratamento está 

disponível na rede pública de saúde? Sem esse tratamento especial em 

quanto tempo recuperará sua capacidade de trabalho? DISPOSITIVO Ante 

o exposto, vai INDEFERIDA a tutela de urgência pretendida. Determino à 

Secretaria expeça os documentos para: 1) Citação do INSS para, 

querendo, contestar o pedido. 2) Intimação da perita nomeada. 3) 

Intimação das partes. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001326-64.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINAN CARLOS ANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAINAN 

CARLOS ANDRE DECISÃO A parte autora ajuizou pedido de busca e 

apreensão, objetivando a constrição de bens móveis, alegando a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmara 

consigo pacto com a garantia de alienação fiduciária de bens móveis. 

Reclama o requerente o pagamento dos débitos vencidos e vincendos. 

Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o protesto. A 

alteração promovida pela Lei 10.931/04 teve como objetivo maior acelerar 

o rito processual da ação de busca e apreensão para que o credor visse 

satisfeito seu crédito, na integralidade, através da apreensão e venda do 

respectivo bem. Ocorre que, ao permitir o pagamento do débito pela 

devedora fiduciante, estabeleceu o novo dispositivo que a integralidade da 

dívida pendente deve ser adimplida de acordo com os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

deverá ser restituído livre de ônus. A jurisprudência do STJ, manifestada 

em recurso especial (REsp 1418593/MS) que seguiu o rito do art. 543-C, 

do CPC vigente à época, reforçou o entendimento acerca da necessidade 

de pagamento integral da dívida sob pena de consolidação da propriedade 

alienada fiduciariamente em nome do credor. O cenário que se tem, 

portanto, é o seguinte: deferida a medida liminar pleiteada na ação de 

busca e apreensão, o devedor fiduciante só evitará a perda definitiva do 

bem caso efetue o pagamento integral da dívida pretendida pelo credor 

fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar. Com 

efeito, conforme deflui da redação dos dispositivos do Decreto n.º 911/69, 

tendo o credor demonstrado que o atraso no pagamento das parcelas, 

conforme previsão contratual, acarretou o vencimento antecipado de toda 

a dívida, a purgação da mora só ocorrerá com o pagamento do valor 

integral da dívida pretendida pelo credor. Dito de outro modo, e em reforço, 

havendo vencimento antecipado, o pagamento tão somente das parcelas 

vencidas não tem o condão de purgar a mora e obstar a consolidação da 

propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Feita esta necessária 

ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente e descrito na peça vestibular. DETERMINO, na forma do 

art. 3º, parágrafo 9º do Decreto nº 911/69, com redação conferida pela 

Lei nº. 13.043/14, a inserção de restrição judicial no veículo por meio do 

RENAJUD. A inserção do bloqueio deverá ser TOTAL, incluindo a proibição 

de circulação até que o bem seja apreendido e entregue ao credor 

fiduciário ou pessoa por ele indicada. Cumprida a liminar, será constituído 

como depositário pessoa a ser indicada pelo requerente. Não sendo 

indicado o depositário no prazo de 48 horas após o cumprimento da 

liminar, o bem será restituído ao devedor fiduciante. Com o cumprimento da 

liminar, seja por meio de diligência do oficial de justiça ou por apreensão 

decorrente do bloqueio de circulação, à mingua de determinação legal em 

sentido contrário, iniciarão automaticamente os prazos de purgação de 

mora e impugnação, independentemente de qualquer ato de secretaria, 

despacho ou notificação pessoal. Realizado o pagamento integral do valor 

pretendido dentro do quinquídio legal, INTIME-SE o requerente para que 

diga sobre o depósito no prazo de 5 (cinco) dias e, não havendo 

oposição, RESTITUA-SE a posse do veículo ao requerido, livre do ônus de 

restrição de circulação, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º do DL 

911/1969. Após o decurso do prazo do parágrafo 3º (15 dias), a contar 

da apreensão do bem, voltem-me conclusos para sentença. Não realizado 

o pagamento integral no prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 

Não cumprida a liminar e havendo demonstração de que requerido se 

encontra em local incerto e não sabido, DEFIRO, desde já, por uma única 

vez, a utilização dos sistemas INFOJUD e SIEL, pela Secretaria, para 

busca de localização do endereço atual do demandado na tentativa 

derradeira de localizar o bem. Encontrado endereço diverso do informado 

na petição inicial, notifique-se a requerente para adimplemento das custas 

da diligência e EXPEÇA-SE, independentemente de conclusão, novo 

mandado de busca e apreensão. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias 

sem a localização do bem, intime-se a parte autora para que, querendo, 

pugne pela conversão da busca em ação executiva. Nada sendo 

requerido, o presente processo cautelar será extinto. Havendo 

requerimento de conversão em ação executiva, façam-me os autos 

conclusos. Consigne-se no mandado de busca e apreensão que o prazo 

para o devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar. Havendo necessidade, DEFIRO, desde logo, a 

requisição de reforço policial e arrombamento para o devido cumprimento 

da ORDEM, devendo, neste caso, observar-se todas as cautelas 

previstas no art. 846, parágrafos 1º e 4º, do CPC. Desentranhe-se a 

manifestação de ID 27374725, tendo em vista que não faz parte do 

processo. Expeça-se o MANDADO. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-14.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VALERIO MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001297-14.2019.8.11.0087 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NELSON 

VALERIO MARTINS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER 

DECISÃO Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte 

autora no curso da demanda. Preenchidos os requisitos legais, recebo a 

inicial. Cite-se a parte requerida para que apresente contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, advertindo-a quanto aos efeitos da revelia. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000960-25.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO WINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000960-25.2019.8.11.0087 REQUERENTE: DAVI FRANCISCO WINCK 

REQUERIDO: FABIO DA SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de 

procedimento cautelar de urgência, em caráter antecedente. No ID 

23920151 foi concedido o pedido cautelar para bloqueio total do veículo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 489 de 1782



bem como a busca e apreensão do veículo e sua imediata entrega ao 

autor. Efetuada a apreensão do bem, consoante auto de busca e 

apreensão e depósito de ID 24666376, o autor pugnou pelo aditamento da 

inicial, formulando pedido principal, dentro do prazo estipulado no artigo 

308 do Código de Processo Civil. É o relato. Decido. Recebo a inicial. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi citado na 

presente ação, diante disso, proceda-se com a citação da parte requerida. 

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação, nos moldes do §3º, artigo 308, do Código de Processo Civil. 

Não havendo autocomposição, o requerido terá 15 dias para contestar 

ação (art. 308, §4º, do CPC). Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência da parte autora 

acarretará extinção por abandono e a ausência da parte demandada os 

efeitos materiais da revelia. No mais, considerando que a liminar foi 

cumprida, proceda-se com a retirada da restrição do veículo PHL8248, 

Renavam 01105594421. Cumpra-se, com urgência. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-85.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN APARECIDA DE PADUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001053-85.2019.8.11.0087 AUTOR(A): VIVIAN APARECIDA DE PADUA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a qualquer tempo se inverídica a 

declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da 

demanda. Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora a 

CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO de auxílio doença por parte do INSS. 

Em síntese, discorreu que faz jus ao benefício previdenciário, mas, 

quando procurada, a autarquia negou-lhe a CONCESSÃO/MANUTENÇÃO. 

Como medida antecipatória, requereu a concessão de tutela de urgência 

para determinar ao INSS a imediata implantação/reestabelecimento do 

benefício ao qual entende fazer jus. A análise da verossimilhança das 

alegações, em casos de benefícios por incapacidade, perpassa pela 

aferição do aparente cumprimento dos requisitos mínimos necessários à 

concessão do benefício pretendido, quais sejam: (a) qualidade de 

segurado da parte requerente; (b) cumprimento da carência exigida; (c) 

incapacidade laborativa atual. A ausência de comprovação, de pronto, de 

quaisquer dos requisitos, impede a concessão da liminar. No caso, tem-se 

o seguinte quadro: 1) A qualidade de segurado especial vem 

demonstrada, bem como a aparente verossimilhança no que diz respeito 

ao cumprimento da carência, isso porque a parte autora juntou aos autos 

extrato previdenciário - CNIS, restando comprovado por meio dele que a 

parte-autora recebeu o benefício auxílio doença até a data de 31.01.2019, 

momento em que teve o benefício cessado. 2) Quanto à incapacidade, 

igualmente se nota a aparente verossimilhança das alegações através dos 

laudos médicos aportados ao pedido. Com efeito, presente a 

verossimilhança das alegações e sendo o perigo na demora presumível 

em razão do caráter substitutivo de renda que possui o benefício 

perseguido, é de ser deferida a tutela de urgência. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto, vai DEFERIDA a tutela de urgência pretendida para o fim de 

determinar que o INSS, no prazo de 5(cinco) dias, IMPLANTE à parte 

autora o benefício de AUXÍLIO DOENÇA NB 627.008.029-4, tendo como DIP 

a data da presente decisão, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil Reais), não se tratando de multa diária. RESSALTA-SE QUE O 

BENEFÍCIO DEVERÁ SER MANTIDO ATIVO ATÉ ULTERIOR DECISÃO 

JUDICIAL, SENDO QUE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR OUTRO 

MOTIVO ACARRETARÁ MULTA À AUTARQUIA NO VALOR DE R$ 

5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Por fim, determino que a Secretaria: 1) Cite o 

INSS para, querendo, contestar o pedido. 2) Requisite ao INSS a 

implantação do benefício de auxílio doença, no tempo e modo descritos no 

dispositivo. 3) Intime as partes. Após, conclusos para designação de 

perícia-médica. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001317-05.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA TAFARELO OAB - MT26457/O (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSOM AZEVEDO DIONATO (RÉU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001317-05.2019.8.11.0087 AUTOR(A): SUPREMAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA RÉU: WEMERSOM AZEVEDO DIONATO DECISÃO 

Considerando que a inicial vem instruída com (a) prova documental idônea 

e (b) memória de cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor 

da causa corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos 

os requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC. Assim, determino a 

citação da parte requerida para pagar o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a 

parte devedora ficará isenta do pagamento das custas processuais. Em 

caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no prazo 

legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000988-90.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO PIEREZAN (RÉU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000988-90.2019.8.11.0087 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: 

ILDO PIEREZAN DECISÃO Considerando que a inicial vem instruída com (a) 

prova documental idônea e (b) memória de cálculo indicativa da 

importância devida. Sendo o valor da causa corresponde ao valor indicado 

como devido, restam preenchidos os requisitos legais contidos no art. 700, 

do NCPC. Assim, determino a citação da parte requerida para pagar o 

débito, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 

atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprido integralmente o 

mandado, no prazo estipulado, a parte devedora ficará isenta do 

pagamento das custas processuais. Em caso de não pagamento do débito 

e não apresentados embargos no prazo legal, o mandado de citação 

converter-se-á em título executivo judicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 490 de 1782



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-93.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI HERCULANO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. SAMPAIO REPRESENTACOES EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001337-93.2019.8.11.0087 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DELCI 

HERCULANO DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: COOPERATIVA 

MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, V. P. SAMPAIO REPRESENTACOES 

EIRELI DECISÃO Analisando os autos, verifica-se que a peça inicial foi 

endereçada a Vara Única desta comarca, todavia, intimada para 

recolhimentos das custas processuais, a parte autora informou o 

equívoco no endereçamento e distribuição da presente ação, assim, 

pugnando pela remessa dos autos para o Juizado Especial desta 

comarca. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para o Juizado 

Especial Cível desta comarca. Intime-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001389-89.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO OAB - MT17350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001389-89.2019.8.11.0087 EXEQUENTE: KATIUSCIA DE LIMA MACEDO 

SEVERINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Trata-se 

de ação de execução de honorários advocatícios, contra o Estado de 

Mato Grosso. No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que 

merece deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de 

Defensor Público nesta Comarca a parte requerente atuou como 

defensor(a) dativo(a), revelando comprometimento com a causa pública e 

denodo na defesa dos necessitados, posto isso, defiro o pedido. Assim, 

nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para opor 

embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os embargos, no 

prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do NCPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001390-74.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO OAB - MT17350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001390-74.2019.8.11.0087 EXEQUENTE: KATIUSCIA DE LIMA MACEDO 

SEVERINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Trata-se 

de ação de execução de honorários advocatícios, contra o Estado de 

Mato Grosso. No que concerne ao pedido de justiça gratuita, tenho que 

merece deferimento. Isso porque, diante da completa ausência de 

Defensor Público nesta Comarca a parte requerente atuou como 

defensor(a) dativo(a), revelando comprometimento com a causa pública e 

denodo na defesa dos necessitados, posto isso, defiro o pedido. Assim, 

nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda Pública para opor 

embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam oferecidos os embargos, no 

prazo legal, observar-se-ão as seguintes regras: I – Determino que seja 

requisitado o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do NCPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal; II - Far-se-á 

o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001336-11.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARILETE REGINA SILVA (REQUERENTE)

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT13227/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001336-11.2019.8.11.0087 REQUERENTE: PETERSON FRANCO PAULINO, 

MARILETE REGINA SILVA SENTENÇA Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO 

DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO proposta por Peterson Franco 

Paulino e Marilete Regina Silva, devidamente qualificados nos autos. 

Alegam em síntese, os requerentes foram casados, sob o regime de 

comunhão parcial de bens. No entanto, em 2008, separaram-se 

consensualmente mediante sentença decretada pelo Juízo nos autos 

2003/219, tendo o documento abordado todas as questões relativas ao 

patrimônio em comum e a cônjuge voltou a adotar o nome de solteira. 

Pleiteiam pela homologação do presente pedido, a fim de que se proceda à 

conversão da separação consensual em divórcio, desconstituindo-se o 

vínculo matrimonial. É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita. Observo que o pedido merece acolhimento uma vez que 

com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é mais 

necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de 

fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio. Ante o 

exposto, CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal, nos 

termos do artigo 24 e 25 da Lei 6.515/77. Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, tendo em vista que os requerentes são beneficiários da 

Assistência Judiciária Gratuita. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para 

as averbações necessárias. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001205-36.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COMINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001205-36.2019.8.11.0087 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MARLENE COMINHO DA SILVA SENTENÇA Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pugna pela desistência da ação. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Proceda-se com a retirada de eventuais 

restrições nos autos. Sem custas. Após as anotações de praxe, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000900-52.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000900-52.2019.8.11.0087 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA RIBEIRO SENTENÇA Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pugna pela desistência da ação. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo o 

pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Proceda-se com a retirada de 

eventuais restrições nos autos. Após as anotações de praxe, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000861-55.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA FERREIRA TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000861-55.2019.8.11.0087 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: VANESSA FERREIRA TAVARES SENTENÇA Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pugna pela desistência da ação. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito. Sem custas. Proceda-se com a retirada de 

eventuais restrições nos autos. Após as anotações de praxe, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001391-59.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACOB CORTEZ FRANCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001391-59.2019.8.11.0087 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JACOB CORTEZ 

FRANCHINI SENTENÇA Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pugna pela desistência da ação. Sendo assim, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo o pedido de 

desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito. Proceda-se com a retirada de eventuais restrições 

nos autos. Sem custas. Após as anotações de praxe, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-90.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BROCH (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-18.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-33.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-43.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NADIEL DE MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-72.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIANE COUTINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-42.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-12.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO KENEDY PROCOPIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-94.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-49.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-34.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SOARES DOS SANTOS SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-89.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 
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comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 16:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-89.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2020 

às 16:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-56.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS GONCALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE JESUS MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

 

Tratar-se de REITERAÇÃO de EMBARGOS de DECLARAÇÃO já 

devidamente enfrentados pelo juízo. Não conheço dos embargos, uma vez 

que evidentemente protelatórios. Assim, na forma do art. 80, VII, do CPC, 

aplico ao embargante multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais) pela 

litigância de má-fé, valor este inferior a 10% do valor atualizado da causa. 

Ao depois, tratando-se de litigância de má-fé instrumentalizada com a 

utilização de embargos de declaração protelatórios, aplico ao embargante 

a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º do CPC, a qual fixo em R$ 

500,00 (quinhentos Reais). Ambas as multas deverão reverter à parte 

vencedora. Tendo em vista o não conhecimento dos embargos de 

declaração, não há interrupção ou suspensão do prazo para interposição 

de qualquer recurso, motivo pelo qual reconheço o trânsito em julgado da 

sentença, nos termos da recente jurisprudência do STJ. “Tendo sido 

considerados protelatórios os embargos de declaração, esses não 

tiveram o condão de interromper o prazo recursal, nos termos da 

jurisprudência deste Sodalício, motivo pelo qual se afigura intempestivo o 

recurso especial.” (AgRg no REsp 1564614 / SC 05.05.2017) Lance-se o 

trânsito em julgado. Intimem-se as partes. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-93.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FRANCO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000227-93.2018.8.11.0087. REQUERENTE: PETERSON FRANCO PAULINO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. DESPACHO Vistos. Retornam-se os autos 

à secretaria para o cumprimento integral do despacho ID 2629232. 

Intime-se. Cumpra-se. GUARANTÃ DO NORTE, 9 de janeiro de 2020. Diego 

Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-56.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2020 

às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-41.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2020 

às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-26.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2020 

às 14:40 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110455 Nr: 3166-97.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aleixo Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Arruda dos Santos - 

OAB:23.482/OAB-MT

 Como se verifica nos autos o autor do fato cumpriu integralmente a 

proposta de transação penal ofertada.

Posto isso, por analogia aos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, declaro extinta a punibilidade do autor do fato.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-73.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE REABILITACAO JOAO MARCOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BENEDITO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

8010074-73.2013.8.11.0087. EXEQUENTE: CENTRO DE REABILITACAO 

JOAO MARCOS EXECUTADO: PAULO BENEDITO DE SOUZA DECISÃO A 

consulta de informações cadastrais restou exitosa, conforme documento 

anexo. Assim, proceda-se com a citação/intimação do requerido no 

endereço atualizado, nos moldes da decisão ID 5984173. Cumpra-se. 

GUARANTÃ DO NORTE, 12 de dezembro de 2019. Diego Hartmann Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-13.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA 03059148120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000394-13.2018.8.11.0087. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: ROSILENE ADRIANA 

BORTOLETI DA SILVA 03059148120 DECISÃO Intime-se o requerente para 

manifestar acerca da certidão ID 25689258, no prazo de 5 (cinco) dias. 

GUARANTÃ DO NORTE, 12 de dezembro de 2019. Diego Hartmann Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-09.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

WALTTER RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010065-09.2016.8.11.0087 REQUERENTE: WALTTER RODRIGUES DOS 

SANTOS OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA 

DECISÃO Recebo o pedido de cumprimento de sentença. Intime-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, 

do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no prazo, o débito será acrescido de multa de 

10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º 

do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários 

recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). 

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Havendo alienação 

forçada, fica desde já o devedor autorizado a tratar da alienação do bem 

em preço não inferior a 70% do valor da avaliação. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-82.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RODRIGUES DALZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO(A))

RUSSY MAIARA PESOVENTO TEIXEIRA OAB - MT16048/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010151-82.2013.8.11.0087 REQUERENTE: MATILDE RODRIGUES 

DALZOTTO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A DECISÃO Recebo o pedido de 

cumprimento de sentença. Intime-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, para cumprimento da obrigação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do 

valor atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento no prazo, o débito 

será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 

10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente 

(art. 523, § 2º o do NCPC). Se o devedor não efetuar tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC. Havendo alienação forçada, fica desde já o devedor autorizado a 

tratar da alienação do bem em preço não inferior a 70% do valor da 

avaliação. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-72.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUEIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

8010216-72.2016.8.11.0087. REQUERENTE: MIQUEIAS FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO DECISÃO Chamo o feito à ordem. 

Compulsando os autos verifica-se que antes da prolação da sentença, o 

requerido pugnou expressamente para que a publicação ocorresse em 

nome de um específico advogado, o qual foi realizada em nome de 
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advogado diverso. Assim sendo, DEFIRO o pedido de ID 23331096, 

declarando nulos atos processuais após a prolação da sentença, 

restituindo ao banco requerido o prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. 

GUARANTÃ DO NORTE, 12 de dezembro de 2019. Diego Hartmann Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-15.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDNA PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010192-15.2014.8.11.0087 REQUERIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD REQUERENTE: SEDNA PALACE 

HOTEL LTDA - ME DECISÃO Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença. Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 513, § 2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento no prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Havendo 

alienação forçada, fica desde já o devedor autorizado a tratar da 

alienação do bem em preço não inferior a 70% do valor da avaliação. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001180-23.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO JOSE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON WEIZENMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1001180-23.2019.8.11.0087. REQUERENTE: ALEXANDRO JOSE FREITAS - 

ME REQUERIDO: GENILSON WEIZENMANN DECISÃO Trata-se de ação de 

rescisão contratual com reintegração de posse de veículo c/c danos 

materiais e morais com pedido de tutela de urgência antecipada. Aduz a 

parte autora que celebrou contrato de compra e venda de um veículo no 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo que o requerido efetuou o 

pagamento com um cheque de terceiro, no valor de R$ 18.000,00, 

pós-datado para 15 de janeiro de 2019. E quando efetuou a consulta da 

cártula de cheque junto a ACEG, não havia restrições, realizando a 

devolução da diferença, qual seja, de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao 

requerido. Explana ainda que, na data aprazada, a requerente foi 

surpreendida com a devolução do cheque, o qual não foi compensado, 

com o apontamento de cheque furtado/roubado. Requereu tutela de 

urgência para o fim de determinar a reintegração da posse da motocicleta 

Marca Honda CG 160 FAN ESDI, ano/modelo 2017, cor vermelha, placa 

QBV-3541. Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem presentes elementos que 

deixem evidentes (a) a probabilidade do direito deduzido pelo requerente e 

(b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Passo a 

perscrutar a presença dos elementos autorizadores da concessão da 

tutela de urgência. (a) probabilidade do direito deduzido pela requerente 

As alegações da parte autora vieram conjugadas com contrato de compra 

e venda, com cláusula de reserva de domínio, devidamente datado e 

assinado pelas partes, donde é possível extrair a verossimilhança de suas 

alegações quanto à efetiva transação do veículo no ano de 2017. Trouxe, 

ainda, os documentos ID 25395713, 25395715 e 25395728, indicando que 

a requerente vendeu o veículo e não recebeu o valor pactuado. Presente, 

pois, a verossimilhança. (b) perigo de dano O risco de dano é evidente. A 

possibilidade de deterioração e extravio do bem pode acarretar-lhe 

diversos transtornos de ordem financeira e moral. Assim, havendo 

verossimilhança nas alegações autorais, e sendo o perigo de dano 

evidente, DEFIRO a tutela de urgência pretendida e DETERMINO a 

REINTEGRAÇÃO DA POSSE da motocicleta Marca Honda CG 160 FAN 

ESDI, ano/modelo 2017, cor vermelha, placa QBV-3541 à Requerente, sob 

pena de multa que desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Intime-se 

o demandado para cumprimento da liminar no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, conforme pauta 

do Juizado. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência da parte autora acarretará extinção por 

abandono. A ausência da parte demandada, os efeitos processuais e 

materiais da revelia. Na primeira oportunidade, deverão as partes se 

manifestar nos autos acerca do cumprimento ou não da liminar. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-85.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TEREZINHA VALMORBIDA AGNOLETTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT9424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA APARECIDA PEDROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo 

1001344-85.2019.8.11.0087 DECISÃO Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que se objetiva a cobrança de nota 

promissória, por parte de pessoa jurídica de direito privado. Todavia, antes 

de determinar a citação da executada, mister que a exequente apresente 

o contrato social ou a última alteração contratual, para verificar a 

representação legal e poderes. Assim, à vista das alegações alinhadas 

alhures e em observância aos princípios da economia processual e da 

celeridade, determino a emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do § único do art. 331 do CPC, 

apresentar o contrato social ou a última alteração contratual da parte 

exequente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - TELEFONE: (66) 35522040

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-02.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MARIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

8010113-02.2015.8.11.0087 REQUERENTE: EDINEI MARIA DE ANDRADE 

REQUERIDO: BANCO PAN, R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 

DECISÃO Recebo o pedido de cumprimento de sentença. Intime-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, 

do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no prazo, o débito será acrescido de multa de 

10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º 

do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários 

recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC). 

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Havendo alienação 

forçada, fica desde já o devedor autorizado a tratar da alienação do bem 

em preço não inferior a 70% do valor da avaliação. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-20.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR PASSOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000001-20.2020.8.11.0087 REQUERENTE: OMAR PASSOS AMORIM 

REQUERIDO: BANCO PAN DECISÃO Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação de danos com pedido liminar. Aduz a 

parte autora que teve seu nome inscrito irregularmente nos cadastros de 

proteção ao crédito pela demandada, no valor de R$ 569,22 (quinhentos e 

sessenta e nove reais e vinte dois centavos), entretanto, desconhece o 

débito, pois na data do suposto débito, se encontrava em dias com o 

contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, 

havendo verossimilhança nas alegações autorais, e sendo o perigo de 

dano evidente com a mantença do nome da parte nos cadastros 

restritivos, DEFIRO a tutela de urgência pretendida e DETERMINO que a 

demandada retire, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos ao crédito, em especial SPC/SERASA, incluído em 

razão da dívida objeto da lide, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Tratando-se, à evidência, de relação de 

consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência da parte autora em relação à requerida, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer 

ao menos indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos 

fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os casos de 

inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos constitutivos do 

direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica. Em vista do 

deferimento da inversão do ônus da prova, DEVERÁ a demandada 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação à inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos. 

Intime-se a demandada para cumprimento da liminar no prazo de 5 (cinco) 

dias. Cite-se para comparecimento à audiência de conciliação, conforme 

pauta do Juizado. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência da parte autora acarretará extinção por 

abandono. A ausência da parte demandada, os efeitos processuais e 

materiais da revelia. Na primeira oportunidade, deverão as partes se 

manifestar nos autos acerca do cumprimento ou não da liminar. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAMOS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

MARINEIS DA SILVA FERREIRA RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE LOPES PEREIRA OAB - MT27189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1001383-82.2019.8.11.0087. INTERESSADO: MARINEIS DA SILVA 

FERREIRA RAMOS REQUERENTE: RODORAMOS TRANSPORTE 

RODOVIARIO LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer c/c 

tutela de urgência. O contrato objeto da presente ação tem valor de R$ 

276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais), que foram parcelados em 

60 meses, no valor de R$ 6.628,97 (seis mil e seiscentos e vinte e oito 

reais e noventa e sete centavos). A corroborar com o tema, o art. 259, V 

do CPC, preconiza que: Art. 259. O valor da causa constará sempre da 

petição inicial e será: (...) V- quando o litígio tiver por objeto a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o 

valor do contrato; (...) Desta forma, considerando que a competência dos 

juizados especiais é limitada a causas com valor de até 40 

salários-mínimos, e, ainda, que a análise do caso passa pela apreciação 

do valor global contratado, impõe-se extinção do feito, pela incompetência. 

Ante o exposto, na forma do art. 267, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei 

9099/95, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-51.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA SERAFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001107-51.2019.8.11.0087 REQUERENTE: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA 

- ME REQUERIDO: MARCIA CRISTINA SERAFIM SENTENÇA Dispensado o 
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relatório. Durante a audiência de conciliação as partes chegaram a um 

acordo com quanto ao objeto da lide. Assim, não havendo pendências, 

sendo lícito e devidamente aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo 

firmado em audiência e, na forma do art. 487, III, alínea “b” do CPC, extingo 

o processo com resolução de mérito. Arquive-se com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-52.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001094-52.2019.8.11.0087 REQUERENTE: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA 

- ME REQUERIDO: JOSIANE ALVES DA SILVA SENTENÇA Dispensado o 

relatório. Durante a audiência de conciliação as partes chegaram a um 

acordo com quanto ao objeto da lide. Assim, não havendo pendências, 

sendo lícito e devidamente aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo 

firmado em audiência e, na forma do art. 487, III, alínea “b” do CPC, extingo 

o processo com resolução de mérito. Arquive-se com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-06.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACIENE PICANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1001110-06.2019.8.11.0087 REQUERENTE: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA 

- ME REQUERIDO: MACIENE PICANCO SENTENÇA Dispensado o relatório. 

Durante a audiência de conciliação as partes chegaram a um acordo com 

quanto ao objeto da lide. Assim, não havendo pendências, sendo lícito e 

devidamente aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo firmado em 

audiência e, na forma do art. 487, III, alínea “b” do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito. Arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-27.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DELICE LOPES DE ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000110-27.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): DELICE LOPES DE ALMEIDA LIMA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por DELICE LOPES DE ALMEIDA LIMA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado. Devidamente intimado, o requerido apresentou 

contestação à fl.16. Impugnação à contestação à fl.18. É o breve relatório. 

Decido. Das provas. Defiro as provas na forma requerida, consistente em 

depoimento pessoal das partes e inquirição das testemunhas. Destarte, 

dou por saneado o processo, já que presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15/04/20, às 17h00min. INTIMEM-SE as partes 

pessoalmente a fim de que compareçam à audiência, para prestar o seu 

depoimento, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A 

ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, 

conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 03 de dezembro de 

2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000922-69.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMÍNIO EDFÍCIO MARTINS PLAZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BELO OAB - SP255402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDA GARCIA INACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000922-69.2019.8.11.0036 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. Tendo em vista que a presente carta precatória não cumpriu os 

requisitos do art. 260 do NCPC, vez que veio desacompanhada do inteiro 

teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato 

conferido ao advogado, DEVOLVA-SE a missiva á comarca de origem com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

Guiratinga/MT, 09/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000397-87.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO OAB - MT11561/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Ilda de Oliveira e Silva Matos (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LAURO RICARDO DE MORAES E SILVA (HERDEIRO)

MARIA AUGUSTA DE MORAES E SILVA (HERDEIRO)

B. M. Z. (HERDEIRO)
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LEONARDO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000397-87.2019.8.11.0036 Ação Inventário Despacho. Vistos 

etc. Considerando que todos os herdeiros estão representados pelo 

mesmo causídico que representa o inventariante, conforme instrumentos 

de procuração acostados aos autos, dispenso a nova intimação dos 

referidos herdeiros, tendo em vista o princípio da economia e celeridade 

processual. 1) Feitas as primeiras declarações (ID 25531225), CITEM-SE a 

Fazenda Pública para os termos do inventário (art. 626 do Novo CPC). 2) 

Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Novo Código de 

Processo Civil. 3) Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público, 

em razão da existência de herdeiro menor. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e volte os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 

10/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000633-39.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TULIPA AGROFLORESTAL LTDA (REQUERENTE)

JANETE DA CONCEICAO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOURENCO OZELAME OAB - PR28607 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ MATHEUS (REQUERIDO)

JAIRO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que devolvo o presente mandado haja vista que até a presente 

data não houve o recolhimento da condução desta oficial, sendo 

necessário o recolhimento do valor da condução desta Oficial que deverá 

s e r  r e c o l h i d a  n o  s i t e  d o  T J / M T  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhido Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00(trinta reais). O 

referido é verdade e dou fé. Guiratinga, 14 de novembro de 

2019.******************************************* Lenice Inês Rasslan Câmara Of. 

Justiça e Avaliadora

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000633-39.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TULIPA AGROFLORESTAL LTDA (REQUERENTE)

JANETE DA CONCEICAO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOURENCO OZELAME OAB - PR28607 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ MATHEUS (REQUERIDO)

JAIRO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, COMPROVAR NOS 

AUTOS O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DA OFICIALA DE JUSTIÇA

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000788-42.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

WILMON CUNHA LARANJEIRA (ESPÓLIO)

NILVA MARTINS CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LUIS BRITO CUNHA (REU)

MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000788-42.2019.8.11.0036. 

ESPÓLIO: WILMON CUNHA LARANJEIRA AUTOR(A): NILVA MARTINS 

CUNHA REU: HUGO LUIS BRITO CUNHA, MARIA EMILIA DOS SANTOS 

BRITO CUNHA Vistos, etc. 1) CIENTE da decisão que indeferiu o pleito 

liminar no Agravo de Instrumento n. 1018538-68.2019.8.11.0000 (Id. 

27589085 e Id. 27872974). 2) Ademais, CUMPRA-SE as determinações 

pendentes de cumprimento, as quais foram proferidas na decisão sob Id. 

27260335. 3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 13/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000793-64.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIVONE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO OAB - MT17808/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000793-64.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: DIVONE DA SILVA SOUZA REQUERIDO: FRANCELINO 

ALVES DOS SANTOS Vistos, etc. Com relação aos documentos juntados 

sob Id. 27992814, os quais o requerido pugna pela nomeação de defensor 

dativo, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo Deprecante a fim de analisar tal 

requerimento, vez que a Defensoria Pública encontra-se com as 

atividades suspensas nesta Comarca, além do mencionado ato usurpar a 

competência decisória do presente Juízo Deprecado. Com a devolução da 

missiva informando o cumprimento da finalidade e o pedido de defensor 

dativo pelo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. Guiratinga/MT, 16/01/2020. Aroldo Jose 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000550-23.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ANANIA DE PAULA OAB - GO11785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUINO JACOMO ORIONE (REQUERIDO)

CELIA MARIA SOARES ORIONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000550-23.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: DINAIR ARAUJO SILVA REQUERIDO: CELIA MARIA 

SOARES ORIONE, EDUINO JACOMO ORIONE Vistos, etc. Ante o teor da 

certidão de Id. 27958399, o qual informa o cumprimento da diligência, 

embora não atingida a sua finalidade, PROCEDAM-SE as baixas e 

anotações necessárias e DEVOLVAM-SE os autos à origem, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

16/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000720-92.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

NOGUEIRA ROSA & ALMEIDA SOUZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DESPACHO Processo: 1000720-92.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO REQUERIDO: 

MARILUCIA DE ALMEIDA SOUZA, NOGUEIRA ROSA & ALMEIDA SOUZA 

LTDA Vistos, etc. Ante o teor da certidão de Id. 27288929, o qual informa 

o cumprimento da diligência, embora não atingida a sua finalidade, 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações necessárias e DEVOLVAM-SE os 

autos à origem, com as nossas homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 16/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-91.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FREITAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000830-91.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por FRANCISCA FREITAS PEREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado. Contestação juntada aos autos às fls.10. 

Impugnação às fls.12, reiterando os termos da inicial. É o breve relatório. 

Decido. Das provas. Defiro as provas na forma requerida, consistente em 

depoimento pessoal das partes e inquirição das testemunhas. Destarte, 

dou por saneado o processo, já que presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/03/20, às 18h30min. INTIMEM-SE as partes 

pessoalmente a fim de que compareçam à audiência, para prestar o seu 

depoimento, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A 

ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, 

conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-95.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

A. X. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Em PDF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-42.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUIRATINGA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA , 1520, Santa Maria Bertila, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: ___ DIAS JUÍZO DEPRECANTE: VARA ÚNICA DE 

G U I R A T I N G A  J U Í Z O  D E P R E C A D O :  P R O C E S S O  n . 

1000400-42.2019.8.11.0036 Valor da causa: R$ 21.467,66 ESPÉCIE: 

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: JOAO NETO SANTOS Endereço: RUA: MANJOLO, 53, 

CASA, COHAB, TESOURO - MT - CEP: 78775-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Endereço: RUA ARNALDO 

ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 INTIMANDO: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA INDICADA da sentença 

proferida nos autos acima mencionados, vinculada à esta missiva e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas abaixo. 

advertência: Cabe aos herdeiros no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões 

e sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do inventariante. 3. 

Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (Art. 627, 

do CPC). GUIRATINGA, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45908 Nr: 2619-50.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grão de Ouro Comércio Atacadista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Vilela Pacheco e Cia. Ltda. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Kurz Roggia - 

OAB:13.301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2619-50.2016.811.0036

 Código: 45908

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 78/84 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de Abril de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 442 Nr: 54-51.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Diante do exposto:1) RECONHEÇO a fraude à execução por parte do 

executado LEANDRO ALVES FEITOSA, de modo que DECLARO ineficaz a 

venda do imóvel de matrícula n.º 6.478, do Cartório de Registro de Imóveis 

de Guiratinga/MT, para a terceira pessoa estranha a lide JRFF INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com fulcro no artigo 

792, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.2) Nesse sentido, com 

fundamento no princípio da verdade real que norteia o Registro Público, 

DETERMINO que anota-se na matrícula do imóvel esta decisão, bem como 

DETERMINO o cancelamento do registro R-07-6.478 presente na matrícula 

nº 6.478, do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT. EXPEÇA-SE 

o competente mandado/ofício.3) Além disso, afim de conferir segurança 

jurídica e publicidade ao ato de penhora e avaliação expresso às fls. 

107/107 vº e fls. 162/164, PROCEDA-SE ao registro da penhora do 

referido bem no Cartório de Registro de Imóveis competente. EXPEÇA-SE o 

competente mandado/ofício.4) Após as referidas diligência, dando 

prosseguimento ao feito, DETERMINO designação de hasta pública para 

alienação do bem penhorado, bem esse avaliado às fls. 162/164, com 

base no art. 730 do CPC/2015, para isso:5) DETERMINO que a Secretaria 

da Vara Única designe-se data para a realização do leilão do bem 

penhorado, de preferência em conjunto com os demais autos que estão na 

mesma situação, devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 

do Novo Código de Processo Civil, bem como as normas estipuladas pela 

CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial.Além disso, 

PUBLIQUEM-SE os respectivos editais, nos termos do § 1º do art. 22 da 

Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do NCPC.6) Tendo em vista a designação de 

diversas hastas públicas Deste modo,.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 28/12/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60929 Nr: 2657-91.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisbela Ribeiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

FLORISBELA RIBEIRO NEVES ajuizou APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhadora rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls.07/28.

Citado, o requerido manteve-se inerte.

Despacho saneador fl.40.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

A autora nasceu em 10.09.1956, pelo que deveria comprovar 180 (cento e 

oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 
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Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

A autora colacionou aos autos documentos pessoais, (fls.07), certidão de 

nascimento (fl.08), carteira/recibo do sindicato dos trabalhadores rurais 

(fls.10/13), carteira do INAMPS (fl.14/17), certidão de casamento do 

esposo constando o mesmo como pecuarista desde 1972 (fl.18), 

carteira/recibo do sindicato dos trabalhadores rurais do esposo 

(fls.21/24), comprovante de concessão de beneficio rural ao esposo 

(fl.25), arrendamento de comodato de imóvel rural em nome do esposo 

(fls.26/27), carteira do INAMPS do esposo (fl.28), documentos que 

demonstram o exercício de atividade rural por parte da autora e do seu 

marido.

Consoante pacificado pela jurisprudência, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 

149/STJ. INAPLICABILIDADE. LABOR RURAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A 

QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo 

menos, a uma fração daquele período. II. A Terceira Seção desta Corte 

assentou entendimento segundo o qual, diante da dificuldade de 

comprovação da atividade rural, em especial pela mulher, há de se 

presumir que, se o marido desempenhava este tipo de labor, a esposa 

também o fazia. Dessa forma, a eficácia da informação contida na certidão 

de casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge, estendida a 

esposa, devidamente robustecida pela prova testemunhal, leva ao 

afastamento da aplicação do enunciado da Súmula 149/STJ. III - Tendo o 

acórdão recorrido admitido, expressamente, estar a atividade rurícola da 

autora suficientemente comprovada por início de prova material 

robustecida pela prova testemunhal, a inversão dessa compreensão, 

como pretendido, ensejaria o reexame do acervo probatório valorado, o 

que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ. IV. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

92404/GO (2011/0285330-4), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 

12.06.2012, unânime, DJe 20.06.2012).

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. 

CERTIDÃO DE CASAMENTO: MARIDO QUALIFICADO COMO LAVRADOR. 

EXTENSÃO À ESPOSA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Antecipação de tutela 

deferida "de ofício" em razão do preenchimento dos requisitos do art. 273 

do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, conforme 

normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 

do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a qualidade de trabalhadora 

rural por provas testemunhal e material (certidão de casamento), na forma 

do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 55 anos, a 

segurada tem direito à aposentadoria por idade. 3. "A qualificação 

profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante dos 

assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício 

aceitável de prova material do exercício da atividade rural...". (STJ, REsp 

267.355/MS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000). 4. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural subsume-se 

ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 5. Quanto à data inicial do 

benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, b dispõe que a aposentadoria 

será devida a partir da data do requerimento administrativo, observada a 

prescrição quinquenal, e na sua ausência, a partir do ajuizamento da 

ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704/SC), 

vedada a reformatio in pejus. 6. A correção monetária e os juros devem 

incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 7. A verba honorária em conformidade 

com o artigo 20, § 4º, do CPC. 8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando Lei Estadual específica 

prevê a isenção, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, 

Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a 

Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da 

Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com Oficial de Justiça. 

9. Remessa oficial a que se dá parcial provimento. Antecipação de tutela 

concedida de ofício. (Remessa Ex Officio nº 2009.01.99.074462-1/GO, 1ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Ângela Catão. j. 09.05.2012, unânime, DJ 

04.07.2012).

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

da demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 
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perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.

 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos conforme estabelece o art.1º-F da Lei 

9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009. Contam-se da citação 

para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do 

respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sem custas processuais.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37798 Nr: 963-92.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°963-92.2015.811.0036 (37798)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de pesquisa de bens pelo Sistema RENAJUD, referente à 

existência de veículos em nome do executado, determinando, no mesmo 

ato, a sua restrição.

Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, 

para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à 

execução por meio de embargos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 26 de novembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 1267-28.2014.811.0036

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista Gonçalves, Fátima Figueiredo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.1) CONDENO a parte AUTORA ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido:2) INTIMEM-SE a parte AUTORA, para, 

no prazo de 48h (quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, 

sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014 CGJ..Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de praxe.Guiratinga/MT, 04 de dezembro de 2019.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63542 Nr: 377-16.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisi Lorrany da Silva Ferreira, Antônio de 

Moraes Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Processo n.º 377-16.2019.811.0036 (63542)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelos réus de fls.96 e 117.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 

16h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório dos réus;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIMEM-SE os acusados ANTÔNIO DE MORAES BRITO e GEISI 

LORRANA DA SILVA FERREIRA para que compareçam à audiência ora 

designada;
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 Ciência ao Ministério Público e às Defesas do réus.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64144 Nr: 576-38.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonata Silva, Afonso Barbosa de Miranda, 

Romário Barros Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, 

MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O, THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo n.º 576-38.2019.811.0036 (64144)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelos réus de fls.104, 128 e 

121.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 

16h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório dos réus;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIMEM-SE os acusados AFONSO BARBOSA DE MIRANDA, ROMÁRIO 

BARROS VIDAL e JONATA SILVA para que compareçam à audiência ora 

designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos réus.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42111 Nr: 732-31.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSdR, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 732-31.2016.811.0036 (42111)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

 Observa-se que o presente feito retornou da Segunda Instância.

 Compulsando os autos, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, no Acordão do Recurso de Apelação, DEU PROVIMENTO ao 

recurso interposto pela Defesa para absolver a apelante, em virtude da 

ausência de comprovação de autoria delitiva.

Dessa forma, considerando que as partes já foram devidamente intimadas 

do Acórdão e que já houve o transitou em julgado do presente feito, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Intima-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/12/2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50949 Nr: 2433-90.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 Autos n° 2433-90.2017.811.0036

Código: 50949

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que a Defensora Dativa nomeada à ref. 52, para patrocinar os 

interesses do acusado ADEMIR PEREIRA CAMPOS, declinou da referida 

nomeação justificadamente.

 1) Dessa forma, REVOGO A NOMEAÇÃO da Defensora Dativa proferida a 

ref. 52.

2) NOMEIO como Defensor Dativo para atuar na defesa do réu ADEMIR 

PEREIRA CAMPOS, o Advogado DR. PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, inscrito 

na OAB/MT sob nº 16.686-O, com escritório na Rua A, nº 02, Cohab 

Serrano, Guiratinga/MT, fixando honorários advocatícios no valor de 3,0 

URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

INTIME-SE o causídico da presente nomeação e para que apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32489 Nr: 1045-94.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu VALTEMIR 

DOS SANTOS RODRIGUES, por ter expirado o prazo da suspensão 

condicional sem a sua revogação, visto que foi devidamente cumprida as 

condições, com fulcro no art. 89, §5º da Lei 9.099/95.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Sem Custas.P. R. I. C.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça -se  o  necessá r i o .À s  p r o v i d ê n c i a s . G u i r a t i n g a / M T , 
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05/12/2019.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49680 Nr: 1874-36.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 b) JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver a denunciada 

REGIANE FERREIRA BORGES, do delito imputado na denúncia, art. 155, 

caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação do acusado. II. Sem custas 

processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.III. 

Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em julgado, proceda-se com as 

anotações e comunicações devidas, arquivando-se o presente com as 

cautelas de estilo.V. Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 

05/12/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43551 Nr: 1430-37.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, para 

CONDENAR o Acusado WANDERLEI DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, 

nascido aos 10/03/1970, em São Desidério-BA, filho de Enoque Ferreira 

dos Santos e Izabel Francisca dos Santos, residente e domiciliado na Rua 

Santa Rita, s/n Bairro Novo Horizonte como incurso nas penas dos artigos 

303, 306 e 309, todos da Lei nº 9.503/97 na forma do art. 70, parte final do 

Código Penal.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

06/12/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37764 Nr: 949-11.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivian Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER a 

denunciada VIVIAN GONÇALVES DOS SANTOS, do delito imputado na 

denúncia, art. 155, § 4° inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70 

(por duas vezes) do mesmo Estatuto Repressor, com fulcro no art. 386, 

VII, do CPP, por não existir prova suficiente nos autos para a condenação 

da acusada. II. Sem custas processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em 

julgado, proceda-se com as anotações e comunicações devidas, 

arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.V. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 09/12/2019. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35088 Nr: 1403-25.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 01/04, para isso, CONDENO o 

acusado EVILÁZIO DE SOUZA ROSA, brasileiro, solteiro, operador de 

máquinas, nascido no dia 24/06/1992, portador da cédula de identidade RG 

nº 2295380-9 SSP/MT e CPF sob nº 047.038.621-58, natural de 

Guiratinga/MT, filho de Alcy Rosa de Souza e Maria de Souza Rosa, 

residente na Rua Coronel Justino Belo, nº 42, Jardim Guanabara, 

Guiratinga/MT, como incurso nas penas do art. 241-A da Lei 8.609/90.Em 

observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar 

a pena:.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 09/12/2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39085 Nr: 1448-92.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 05/09, para o fim de: 

a) CONDENAR o Acusado ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, 

solteiro, serviços gerais, nascido aos 07/04/1982, em Guiratinga/MT, filho 

de Sebastião Pereira dos Santos e Lindaura dos Santos, portador do 

Documento de Identidade RG n°2393876-5 SEJSP-MT, como incurso nas 

penas do 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II e art. 155, §4º, inciso I do 

Código Penal, na forma do 69, diploma repressor aludido.Em observância 

às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena 

para cada réu:.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga – MT, 

09/12/2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50703 Nr: 2335-08.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2335-08.2017.811.0036 (50703)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 
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Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 171/185 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9468 Nr: 779-54.2006.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Silva, José Simão de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629, NEVIO PEGORARO - OAB:6904, Ronaldo Bezerra dos 

Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - OAB:9883

 Processo n°779-54.2006.811.0036 (9468)

Ação Penal

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.901/902.

Dessa forma, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA carta precatória para 

a comarca de Sinop/MT, a fim de que àquele Juízo fiscalize o cumprimento 

das medidas impostas ao acusado JOÃO RODRIGUES DA SILVA.

Outrossim, INTIME-SE o acusado JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA, através de 

seu defensor constituído, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão de direitos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55235 Nr: 395-71.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Centro Sul Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupércio Crevelaro, Silvia Tânia Ribeiro Moraes 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938.A, Valdeci Zeffiro - OAB:144555/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 395-71.2018.811.0036 (55235)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, em fls.38/45.

DETERMINO a imediata expedição de mandado de penhora e avaliação do 

bem descrito em fls. 45, cabendo ao oficial de justiça certificar a 

propriedade do referido bem, para fins de formalização do ato, bem com, 

proceder a avaliação de acordo com a Tabela Fipe.

Acaso seja necessário o pagamento de alguma diligência para o ato, 

proceda a Secretaria a intimação do exequente para tanto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 2287-83.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias da Silveira, Josias da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Xavier Lima Neto - 

OAB:13649/MT

 Processo n°2287-83.2016.811.0036 (45200)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 90/91.

Dessa forma, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu defensor, 

para que no prazo de 15 dias se manifeste esclarecendo se já houve 

encerramento das investigações e quais as conclusões.

 Após a manifestação do executado, VISTAS dos autos ao exequente 

para que se manifeste dando prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34044 Nr: 895-79.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácio Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 03/05, para 

CONDENAR o Acusado ACÁCIO COSTA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, 

natural de Tesouro-MT, nascido em 14/10/1983, portador do RG nº 

1842018-4 SSP/MT, inscrito no CPF nº 031.651.391-13, filho de Aristides 

Ribeiro de Paulo e Maria Alcina Costa Ribeiro, residente na Rua Marechal 

Rondon, nº 138, Centro, em Tesouro, ou Rua São José, nº 132, São 

Cristóvão III, em Primavera do Leste, como incurso nas penas do art. 14 da 

Lei nº 10.826/03 e art. 306 da Lei nº 9.503/97 na forma do art. 69 do 

Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54126 Nr: 3659-33.2017.811.0036
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Francisca Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15499, João Ricardo Filipak - OAB:11551/O, OLAVO CLAUDIO 

LUVIAN DE SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 PROCESSO/CÓD. Nº 54126

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por IVANIR FRANCISCA NUNES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Devidamente intimado, o requerido apresentou contestação de fls.30/33.

Impugnação às fls.45/48.

Laudo pericial juntado aos autos às fls.74/76.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 15/04/20, às 17h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36896 Nr: 579-32.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Cardoso Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Bezerra Rodrigues - 

OAB:19829-MT, Viviani Mantovani Carrenho Bertoni - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 36896

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34958 Nr: 1345-22.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Ramos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 34958

Vistos etc.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.143, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39124 Nr: 1462-76.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 39124

Vistos etc.

Considerando que a Autarquia foi devidamente intimada para manifestar 

quanto ao cálculo de fl.214/215, e manteve-se inerte, requisite-se 

pagamento por intermédio do Tribunal competente devendo, neste caso, 

aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório 

estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 47642 Nr: 918-20.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Autos n° 918-20.2017.811.0036

Código: 47642

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE do Acórdão de ref. 165 que proveu PARCIALMENTE o recurso do 

réu, para redimensionar a pena-base , ficando a pena, ao final, em 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 

ao pagamento de 570 (quinhentos setenta) dias-multa.

Com o trânsito em julgado do V. acordão em 08/10/2019, DETERMINO que 

a Secretaria cumpra integralmente a determinação do Egrégio Tribunal.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/12/2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 3446-27.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Morigi, Maria Elaine 

Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 1) DA IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ÀS FLS. 56/70.REJEITO as 

impugnações realizadas pela parte executada, vez que o laudo da Oficial 

de Justiça mencionou expressamente acerca do desmembramento do 

imóvel penhorado de matrícula nº 1.024.Já quanto a arguição de redução 

de penhora, cumpre esclarecer que tal requerimento deve ser realizado 

nos autos em que houve a decretação da penhora, ou seja, no Juízo 

Deprecante. (...) )De igual modo, não prospera o fundamento de que o 

referido laudo de avaliação não se encontra devidamente especificado, 

conforme as normas da ABNT, sendo que o laudo de avaliação elaborado 

por oficial de justiça nomeado pelo juiz goza de presunção “juris tantum” 

de veracidade, que somente pode ser ilidida por provas concludentes a 

cargo da parte interessada. Assim, somente caberá nova avaliação se 

restar satisfatoriamente provado pela parte interessada o erro ou dolo do 

avaliador, ou se verificar, posteriormente à avaliação, que houve 

diminuição do valor dos bens, ou fundada dúvida do valor a eles 

atribuído.2) DA IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE ÀS FLS. 

104/105.Ante a constatação de ausência de georrefenciamento do imóvel 

penhorado sob matrícula nº 1.024, INTIME-SE a Oficial de Justiça Arilena 

Câmara Bonilha Ribeiro, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

nos autos, se a ausência de georrefenciamento da matricula macula ou 

prejudica as conclusões realizados no auto de avaliação, bem como se 

manifeste sobre as demais arguições realizadas na impugnação de fls. 

104/105.Ademais, NOTIFIQUE-SE o juízo deprecante acerca da presente 

situação de andamento dessa carta precatória, bem como se encaminhe 

cópia dessa decisão, a fim de mantê-lo informado.Por fim, CERTIFIQUE-SE 

a serventia e VOLTEM-ME os autos conclusos para homologação do laudo 

de avaliação e demais procedimentos.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 10/12/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37438 Nr: 802-82.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Freitas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 04/07, para 

CONDENAR o Acusado WESLEY FREITAS DE SOUZA, vulgo “Bob 

Cabeção”, brasileiro, solteiro, desocupado, nascido no dia 30/05/1995, 

natural de Guiratinga-MT, filho de Alcildo Nascimento de Souza e Rubenilda 

Teodoro de Freitas, residente e domiciliado na Vila Aeroporto, Alto 

Garças-MT, como incurso nas penas do artigo. 155, §4º, incisos II e IV, do 

Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na 

forma do artigo 69 do Código Penal.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 10/12/2019. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36385 Nr: 392-24.2015.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Marques Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Ex positis, nos termos do art. 487, I, do Novo CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação ajuizada por LUIZ CARLOS DOURADO, devidamente 

qualificado em face do requerido MARLENE MARQUES COSTA, para 

DECLARAR a aquisição do bem imóvel urbano situado no quarteirão “102” 

sob o nº 03, sendo 08 metros de frente e fundos, por 34 metros do lado 

direito e 29 metros do lado esquerdo, conforme transcrito no SRI desta 

comarca, 3-F, às fls. 171/172v, sob o numero de Ordem 6.261.1) Nos 

termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, 

meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, SERVIRÁ de 

título para o registro no cartório respectivo.2) DETERMINO que o registro 

no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto de 

transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.3) EXPEÇA-SE mandado de registro da aquisição.4) A fim de 

privilegiar os atos processuais já realizados, aí incluído o reconhecimento 

do pedido por parte da defesa dos Requeridos, DEIXO de condenar o 

Requerido nos honorários advocatícios e custas processuais.6) CIÊNCIA 

as partes.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 10 de Dezembro de 2019.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48696 Nr: 1426-63.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Decido.Isso posto, nos termos do art. 17, §9º, da Lei nº 8.429/92, 

RECEBO A INICIAL para determinar CITAÇÃO do requerido para que, 

querendo, ofereça contestação de mérito e as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Posteriormente, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público, para apresentar impugnação às questões de 

mérito apresentadas pelo requerido.Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e 

voltem os autos conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 26/02/2018.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48696 Nr: 1426-63.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Autos nº 1426-63.2017.811.0036 (48696)

Ação Improbidade Administrativa

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 

14:00hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA, da audiência 

designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Por fim, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 

Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 Decido.Por todo o exposto e pelo parecer do Parquet:1) INDEFIRO O 

PEDIDO RETRO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO, devidamente qualificado nestes autos, 

devendo permanecer na modalidade de prisão em que se encontra.2) 

OFICIE-SE à CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO, afim de oficie todos os juízes do Estado de 

Mato Grosso informados que o acusado Dr. SILVIO EDUARDO POLIDORIO, 

advogado, inscrito na OAB/MT nº 13.968, responde a processo criminal e 

encontra-se em PRISÃO DOMICILIAR e, por tais razões não pode 

comparecer às dependências dos fóruns e audiências, e ainda, para que 

na hipótese de descumprimento da ordem pelo acusado, este juízo seja 

comunicado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para revogação do 

benefício da prisão domiciliar.3) OFICIE-SE à Seccional da OAB Mato 

Grosso informando a instauração de processo crime em face dos 

acusados SÍLVIO EDUARDO POLIDORIO e JAYME RODRIGUES 

CARVALHO JÚNIOR, para as providências necessárias eventual 

instauração de procedimento administrativo.4) Por fim, aguarde-se a 

citação dos réus e o prazo para oferecimento de resposta à 

acusação.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências.Guiratinga/MT, 29 de novembro de 2019. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67061 Nr: 1534-24.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teylon Antunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Ante o exposto, não demonstrados os requisitos fundamentais previstos 

no art. 312 do Código de Processo Penal – prova da existência do crime e 

indício suficiente de autoria, INDEFIRO, por ora, o pedido de decretação da 

prisão preventiva de IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES.Diante do 

exposto:1) DETERMINO a secretaria, o DESMEMBRAMENTO destes autos 

em relação ao denunciado IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES, de 

forma que seja distribuído novo processo em apartado, numerando-o, a 

ser formado com fotocópias das peças necessárias deste processo que 

seja relativo ao respectivo acusado, inclusive desta decisão. 2) 

SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

apenas em relação ao acusado IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES, 

com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal3) INDEFIRO, por 

ora, o pedido de decretação da prisão preventiva de IAGO RODRIGO DOS 

SANTOS ALVES4) Dando continuidade ao feito, COBRE-SE a serventia 

com urgência o cumprimento do mandando de intimação da defensora 

dativa nomeada para apresentar resposta à acusado ao réu TEYLON 

ANTUNES DOS SANTOS 5) CIÊNCIA ao Ministério Público.Cumpra-se com 

URGÊNCIA por tratar-se de processo de RÉU PRESO. Intime-se.Expeça-se 

o necessário.Às providênciasGuiratinga/MT, 05/12/2019. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 
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Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 Autos n° 1918-84.2019.811.0036 (68226)Ação PenalDespacho.Vistos 

etc.CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

no Habeas Corpus nº 1018367-14.2019.8.11.0000, paciente SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO que concedeu em parte a ordem de habeas corpus 

pleiteada, para revogar a prisão domiciliar do paciente, preservando, 

contudo, as medidas cautelares de comparecimento obrigatório a todos os 

atos processuais, salvo expressa dispensa, manutenção de endereço 

atualizado nos autos e proibição de contato, por qualquer meio, com a 

vítima, seus familiares ou qualquer funcionário de sua fazenda.Fica desde 

já, SILVIO EDUARDO POLIDORIO e cientificado das seguintes condições 

impostas:A) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, 

salvo expressa dispensaB) Deverá manter de endereço atualizado nos 

autos;C) Proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima, seus 

familiares ou qualquer funcionário de sua fazenda.1) DETERMINO que 

expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA de SILVIO EDUARDO POLIDORIO, 

devendo o acusado ser posto em liberdade logo após INTIMAÇÃO das 

condições supra mencionadas, salvo se por outro motivo não estiver 

preso.2) Em virtude da revogação da prisão preventiva decretada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, RECOLHA-SE o mandado de prisão, 

excluindo-o do banco de dados do CNJ.3) Visando a celeridade e 

economia processual, Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 05/12/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50555 Nr: 2285-79.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAI TERRAPLANAGEMLTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2285-79.2017.811.0036 (50555)

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

1) DETERMINO que o Gestor Judicial informe com Urgência o juízo 

deprecante a situação do feito.

2) DEFIRO o pedido da parte autora de fls. 61 e DETERMINO que EXPEÇA 

novo mandado de Busca e Apreensão para a realização de diligências no 

endereço indicado pelo autor nos termos da Decisão liminar de fls. 27/29.

3) Após, o cumprimento do referido mandado, INTIME-SE a parte autora, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

oque entender de direito, sob pena de preclusão.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50688 Nr: 2328-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, ORIZEVALDO ALVES 

QUIRINO-ME, ORIZEVALDO ALVES QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ILTON FERREIRA BARBOSA e 

OUTROS, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas 

e honorários sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 06/12/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49785 Nr: 1932-39.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Donizete Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT

 Processo n° 1932-39.2017.811.0036 (49785)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 293/309, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34515 Nr: 1140-90.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Marina Costa e 

Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT
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 Processo n° 1140-90.2014.811.0036 (34515)

Ação de Guarda e Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Verificando a certidão de fl. 109/110 e, considerando que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, 

nomeio a Dra. MARINA COSTA E CASTRO para patrocinar os interesses 

da requerente EDMARA RODRIGUES DOS SANTOS, fixando honorários 

advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito.

CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 66912 Nr: 1485-80.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Pereira Sobrinho Junior, Romário 

Barros Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Decisão.

Vistos, etc.

 Trata-se de denúncia oferecida em face dos acusados AGUIMAR 

PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR e ROMÁRIO BARROS VIDAL, VULGO 

“BONECO DOIDO”, imputando-lhes as praticas dos crimes tipificados nos 

artigos 33 e 35 c/c artigo 40, IV todos da Lei 11.343/06, nos moldes do 

artigo 69 do Código Penal.

Os acusados foram devidamente notificados, conforme certidões de fls. 

123 e 133, apresentaram defesas prévias às fl. 156/160 e 169/170, 

conforme disposto no art. 55 e seguintes da Lei 11.343/06.

Diante disso, ante a existência dos requisitos formais e materiais da 

denúncia, art. 41 do CPP, ou seja, há prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, bem como, verifica-se que não estão presentes 

causas que possibilitam a absolvição sumária da acusada art. 397 do CPP, 

RECEBO a denúncia nos seus termos.

 Por fim, tendo em vista que não foram arguidas questões preliminares ou 

acostados documentos dou continuidade ao presente feito.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 28/01/2020, às 14h15min (MT), 

para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e após, o 

interrogatório dos réus.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de comparecer 

sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, com auxilio de 

força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista 

no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo penal por crime de 

desobediência e ao pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, 

do Código de Processo Penal).

CITE-SE os acusados, AGUIMAR PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR e ROMÁRIO 

BARROS VIDAL, para que compareçam à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 2596-07.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial da presente Ação Civil Pública por Atos de Improbidade, e, por 

consequência, EXTINGUE-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC, para isso:1) CONDENO o requerido 

ILTON FERREIRA BARBOSA as seguintes sanções previstas no art. 12, 

inc. III, da Lei nº 8.429/92: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo 

de 03 (três) anos; eb) Pagamento de multa civil no valor de 05 (cinco) 

vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, a 

ser revertida em favor do Erário Municipal.2) CONDENO o REQUERIDO ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.3) Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido:3.1) 

INTIMEM-SE o REQUERIDO para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) 

efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.(...).3.2) NOTIFIQUE-SE a 

JUSTIÇA ELEITORAL DE MATO GROSSO acerca da condenação de 

SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, do 

requerido ILTON FERREIRA BARBOSA (CPF nº 344.633.131-04), nos 

termos do art. 20, da Lei nº 8.429/92.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 10/12/2019. Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48696 Nr: 1426-63.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA, por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 09/12/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 43687 Nr: 1513-53.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15261

 Autos n°: 1513-53.2016.811.0036 (43687)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de fls. 297/312 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57072 Nr: 1201-09.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Salles de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1201-09.2018.811.0036 (57072)

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte requerente de ref. 41.

Dessa forma, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA ofício ao Cartório de 

Registro Civil da 1ª e 2ª Zona Judiciária da Comarca de Caruaru/PE, a fim 

de que informe este Juízo se há dados de registro em nome do 

requerente, Sr. FRANCISCO SALLES DE MATOS, bem como seu nome 

com a grafia correta, data de nascimento e filiação.

Após o retorno dos ofícios, INTIME-SE a parte requerente, para dar o 

devido prosseguimento ao feito.

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68057 Nr: 1864-21.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA- VARA ÚNICA

Autos nº 1864-21.2019.811.0036 (68057)

Decisão

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 23.

Desta forma, DETERMINO que OFICIE-SE o ilustre Delegado de Polícia, a fim 

de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalize 

o atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas 

legais cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido, além de que 

encaminhe os autos de inquérito policial com urgência para que se 

verifique se é caso ou não de prisão preventiva.

ABRA-SE vistas ao ilustre representante do Ministério Público.

Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente resposta, sob pena de confissão quanto à matéria de fato.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 

Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 Vistos etc.CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso no Habeas Corpus nº 1018524-84.2019.8.11.0000, paciente LUIZ 

CARLOS FELIX VIANA que concedeu a ordem de habeas corpus 

pleiteada, para revogar a prisão preventiva, determinando, contudo, 

medidas cautelares de comparecimento obrigatório a todos os atos 

processuais, salvo expressa dispensa, manutenção de endereço 

atualizado nos autos e proibição de contato, por qualquer meio, com a 

vítima, seus familiares ou qualquer funcionário de sua fazenda.Fica desde 

já, LUIZ CARLOS FELIX VIANA e cientificado das seguintes condições 

impostas:A) Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, 

salvo expressa dispensa;B) Deverá manter de endereço atualizado nos 

autos;C) Proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima, seus 

familiares ou qualquer funcionário de sua fazenda.1) DETERMINO que 

expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA de LUIZ CARLOS FELIX VIANA, 

devendo o acusado ser posto em liberdade logo após INTIMAÇÃO das 

condições supra mencionadas, salvo se por outro motivo não estiver 

preso.2) Em virtude da revogação da prisão preventiva decretada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, RECOLHA-SE o mandado de prisão, 

excluindo-o do banco de dados do CNJ.3) Visando a celeridade e 

economia processual, CITE-SE pessoalmente o acusado LUIZ CARLOS 

FELIX VIANA da presente Ação Penal movida contra ele, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, mediante Advogado, responda à acusação, por 

escrito, inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 
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as testemunhas pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

396-A, do CPP. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO 

DEFENSOR DATIVO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Às providências.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 09/12/2019. 

Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48035 Nr: 1099-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, CONCRET 

CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS DE CIMENTOS – LTDA,, Tamia Carla Araújo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial da presente 

Ação Civil Pública por Atos de Improbidade, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC, para isso:1) CONDENO o requerido ILTON FERREIRA 

BARBOSA as seguintes sanções previstas no art. 12, inc. III, da Lei nº 

8.429/92: a) SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) 

anos; eb) PAGAMENTO de multa civil no valor de 05 (cinco) vezes o valor 

da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, a ser revertida 

em favor do Erário Municipal.2) CONDENO a requerida CONCRET 

CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS DE CIMENTOS – LTDA a seguinte sanção 

prevista no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429/92: a) PROIBIÇÃO de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.3) 

CONDENO os REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das custas 

e despesas processuais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.4) Com o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido:4.1) INTIMEM-SE os 

REQUERIDOS para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa(...) 4.2) 

NOTIFIQUE-SE a JUSTIÇA ELEITORAL DE MATO GROSSO acerca da 

condenação de SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, do requerido ILTON FERREIRA BARBOSA (CPF nº 

344.633.131-04), nos termos do art. 20, da Lei nº 8.429/92.4.3) 

NOTIFIQUE-SE o GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO e a 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO acerca da 

condenação do Requerido CONCRET CONSTRUÇÕES E ARTEFATOS DE 

CIMENTOS – LTDA na PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Guiratinga/MT, 10/12/2019. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53617 Nr: 3482-69.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Eudes Barboza de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 53617

SENTENÇA

Trata-se de ação de concessão de benefício assistencial -LOAS proposta 

por JOÃO EUDES BARBOSA DE MIRANDA, em face do instituto nacional 

do seguro social - INSS.

Contestação juntada aos autos às fls.28/34.

Impugnação à fl.52.

Estudo sócio econômico juntado às fls.66/69.

Laudo pericial acostado às fls.94/96.

Instado a se manifestar quanto ao laudo pericial, o INSS faz proposta de 

acordo (fls.100), que por sua vez é aceita pela parte autora (fls.110).

Em síntese, é o relato.

 Decido.

Diante do acordo pleiteado pela requerido, bem como, concordância pela 

requerente, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA para que produza 

os seus efeitos jurídicos e julgo EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, alínea "b", do Novo Código de 

Processo Civil.

 P.R.I.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45627 Nr: 2478-31.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuda Celestina de Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilia Fernandes das Graças - 

OAB:16869/MT, Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - OAB:MT-88776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Após o trânsito em julgado 

da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e 

anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 

2019.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47259 Nr: 694-82.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Aparecido Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222 B/MT, Tatiani Pinto de Lara Vieira - OAB:MT-19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/O

 Processo n.º 694-82.2017.811.0036

Código: 47259

Despacho

Vistos etc.

Tendo em vista que o perito nomeado embora devidamente intimado 

quedou-se inerte DETERMINO que a secretaria intime novamente o expert 
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nos termos da decisão de fls. 87/88.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58305 Nr: 1665-33.2018.811.0036

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1665-33.2018.811.0036

Código: 58305

Despacho.

Vistos etc.

Ciente do parecer ministerial, CUMPRA-SE na integra o determinado na 

decisão de ref. 73.

Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1322-37.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira, Guilhermina 

Ferreira Cunha Alcalá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Civil Pública 

por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HUMBERTO DOMINGUES 

FERREIRA e OUTRA, por conseguinte, EXTINGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários sucumbenciais.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

10/12/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47628 Nr: 905-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Martini, Hélio Antônio Filipin Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT, Diego Tobias Damian - OAB:10.257-MT, Rogério 

Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Autos n° 905-21.2017.811.0036 (47628)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação para apuração da ocorrência e responsabilidade dos 

acusados HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART e DALTON MARTINI, como 

incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 56 da Lei nº 9.605/98 c/c 

art. 29 do Código Penal.

Após declínio de competência pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 

320/322), acostou-se aos autos petição do acusado HÉLIO ANTÔNIO 

FILIPIN GOULART, pugnando pela desistência da oitiva da testemunha 

Wellington Antônio Fagundes (fl. 409).

Outrossim, verifica-se dos autos que as testemunhas Geovanny Raquel 

Bedin e Valdeci Barga Rosa não foram ouvidas até o presente momento.

 Desse modo, INTIMEM-SE as Defesas Técnicas dos acusados DALTON 

MARTINI e HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART e o MINISTÉRIO PÚBLICO, 

para que se manifestem, em 05 (cinco) dias, se desistem ou insistem na 

oitiva das testemunhas; Wellington Antônio Fagundes, Geovanny Raquel 

Bedin e Valdeci Barga Rosa; caso insistam deverão trazer aos autos o 

endereço atualizado da testemunha, sob pena de preclusão de direitos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intime-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/12/ 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45004 Nr: 2177-84.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hortelene Lopes de Moraes - 

OAB:15133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, Kellen Marcia Nunis de Castro Segatto - 

OAB:14267/MT, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/O

 Autos nº 2177-84.2016.811.0036

Código 45004

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE o requerido, para que MANIFESTE-SE acerca da petição do 

requerente de ref. 63, e para que providencie os documentos listados na 

petição ou justificar a desnecessidade da juntada dos mesmos, no prazo 

legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34720 Nr: 1226-61.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues de Sena Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Autos nº 1226-61.2014.811.0036

Código 34720

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE o requerido, para que MANIFESTE-SE acerca da petição do 

requerente de ref. 134, e para que providencie os documentos listados na 

petição ou justificar a desnecessidade da juntada dos mesmos, no prazo 

legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34689 Nr: 1213-62.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helma Costa Talon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/O

 Autos nº 1213-62.2014.811.0036

Código 34689

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE o requerido, para que MANIFESTE-SE acerca da petição do 

requerente de ref. 105, e para que providencie os documentos listados na 

petição ou justificar a desnecessidade da juntada dos mesmos, no prazo 

legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60190 Nr: 2359-02.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2359-02.2018.811.0036

Código: 60190

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o petitório de reconsideração de ref. 69, uma vez que não 

vislumbro comprovação de situações novas que venham a mudar o 

convencimento deste Juízo já exposto na decisão de ref. 64.

Assim, mantenho a r. decisão tal como prolatada.

2) INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para 15 (quinze) 

dias, informe nos autos o endereço atualizado da requerida CLEIDE 

SANTOS SALES, ou manifeste-se requerendo o que entender necessário, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

3) Após o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17600 Nr: 1030-96.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalia Souza de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 1) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 79/85.2) EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará de levantamento do valor bloqueado (fl. 70), sendo o 

valor de R$ 826,09 (oitocentos e vinte e seis e nove centavos) em 

benefício da executada para a mesma conta bancária que sofreu a 

constrição.3) Após, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique bens penhoráveis ou manifeste-se quanto a forma de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção deste processo. 4) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 29 de outubro de 

2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32377 Nr: 945-42.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glebston Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicio Vilar Pontes, Antonia Domingues Pontes, 

Lazaro Ferreira Martins, Rosane Naira Maia de Barros Martins, Roberley 

Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Buch - 

OAB:111.567, Lívia Donaire Vilar - OAB:SP/296.826, Ricardo Pedroni 

Carminatti - OAB:SP/179.843, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT, Welson Gaíva Marino - OAB:MT-14.033

 Autos n° 945-42.2013.811.0036 (32377)Despacho.Vistos, etc. 

Observa-se que o presente feito retornou da Segunda Instância. 

Compulsando os autos, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, no Acordão do Recurso de Apelação, DEU PROVIMENTO ao 

recurso interposto para decretar s extinção do processo sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao 

pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor 

da causa (fls. 342/347).Considerando que a parte autora não efetuou o 

pagamento das custas, mesmo devidamente intimada, conforme certidão 

de fl. 439, DETERMINO, de acordo com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 
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40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, que seja 

encaminhado ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

através de ofício, os seguintes documentos, caso o valor das custas 

sejam inferiores a R$1.000,00 (mil reais):1.certidão de crédito 

judicial;2.cópia da sentença;3.demonstrativo de cálculo com os valores 

atualizados de Custas Judiciais e Taxa Judiciária elencados 

separadamente;4.cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça ou da publicação do Diário Oficial;5.certidão 

de decurso do prazo sem pagamento.Sendo o valor das custas 

superiores a R$1.000,00 (mil reais) encaminhe-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, os seguintes 

documentos:1..Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 667-31.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tássio Rodrigues Carvalho, Indiana Oliveira 

Rodrigues, Hugo Leandro Dourado Dias, Romário Pereira Vieira, Francisco 

José Mesquita Silva Neto, Leonardo Dias Santos, Francisco Almeida de 

Oliveira, Alexsandra Rodrigues Falco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Fernanda Dauber Ferreira da Silva - OAB:23723, 

Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho 

- OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Ronaldo 

Bezerra dos Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 POR INSUFICIÊNCIA DE CARACTERES A SENTENÇA COMPLETA ESTÁ 

LANÇADA ANEXA.

SENTEÇA PARTE DISPOSITIVA:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 15/20, para:

A) CONDENAR a acusada ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO, brasileira, 

convivente, técnica de laboratório, nascido ao dia 22/07/1978, natural de 

Rondonópolis/MT, filha de Nivaldo Falco e Carmen Nunes Rodrigues Falco, 

portadora do RG nº 01515075-5 SSP/MT e CPF nº 941.551.001-34, 

residente e domiciliada Avenida Rio das Garças, número 1490, bairro São 

Sebastião, nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, dos delitos 

previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, 

nos moldes do artigo 69 do Código Penal, e

 ABSOLVÊ-LA, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação;

B) CONDENAR o acusado FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA, mais 

conhecido por “Dequinha e Cabeção”, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido 

ao dia 02/01/1972, natural de Poxoréo/MT, filho de Alfredo José de Oliveira 

e Carmilha Almeida de Oliveira, portador do RG nº 01109091-0 SSP/MT e 

CPF nº 018.630.781-00, residente e domiciliado na Rua 10, número 56, 

bairro São Francisco, em frente ao “Bar do Jeronimo”, nesta Cidade e 

Comarca de Guiratinga/MT, atualmente segregado cautelarmente na cadeia 

pública de Rondonópolis-MT, dos delitos previstos nos arts. 33, caput e 

35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, nos moldes do artigo 69 do 

Código Penal, e

ABSOLVÊ-LO, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação;

C) CONDENAR o acusado FRANCISCO JOSÉ MESQUITA SILVA NETO, 

mais conhecido por “Chiquinho”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, 

nascido ao dia 21/02/1997, natural de Rondonópolis/MT, filho de Anísio 

Pereira Mesquita e Maria das Graças Morais de Mesquita, portador do RG 

nº 2902809-4 SSP/MT e CPF nº 059.491.051-09, residente e domiciliado na 

Avenida Paraná, número 1439, bairro Santa Maria Bertila, nesta Cidade e 

Comarca de Guiratinga/MT, atualmente segregado cautelarmente na cadeia 

pública de Rondonópolis-MT, dos delitos previstos nos arts. 33, caput e 

35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n° 

10.826/2003, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, e

ABSOLVÊ-LO, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação;

D) CONDENAR a acusada INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, mais 

conhecida por “Nega”, brasileira, solteira, do lar, nascido ao dia 

07/04/1995, natural de Guiratinga/MT, filha de Aldenir Rodrigues da Luz e 

Horonildes da Silva Oliveira, portadora do RG nº 2823833-8 SSP/MT e CPF 

nº 063.470.891-06, residente e domiciliada na Rua Deocleciano Maranhão, 

número 193, bairro Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de 

Guiratinga/MT, dos delitos previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos 

da Lei n° 11.343/2006, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, e

 ABSOLVÊ-LA, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação;

E) CONDENAR o acusado HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, mais 

conhecido por “Pão de queijo”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido 

ao dia 01/02/1997, natural de Guiratinga/MT, filho de Cley Robson Dias 

Nogueira e Souzeny Dourado Dias, portador do RG nº 2816042-8 SSP/MT 

e CPF nº 063.023.991-65, residente e domiciliado na Rua C, número 145, 

bairro Cohab Serrano, nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, 

atualmente segregado cautelarmente na cadeia pública de 

Rondonópolis-MT, dos delitos previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, 

ambos da Lei n° 11.343/2006, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, e

ABSOLVÊ-LO, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação;

F) CONDENAR o acusado LEONARDO DIAS SANTOS, mais conhecido por 

“Leozinho”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido ao dia 20/12/1995, 

natural de Guiratinga/MT, filho de Edivaldo Souza Santos e Elvira Dias da 

Silva, portador do RG nº 2468531-3 SSP/MT e CPF nº 049.434.561-62, 

residente e domiciliado na Rua Itiquira, número 105, bairro São Sebastião, 

nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, atualmente segregado 

cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, dos delitos 

previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, 

nos moldes do artigo 69 do Código Penal, e

ABSOLVÊ-LO, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação;

G) CONDENAR o acusado ROMÁRIO PEREIRA VIEIRA, mais conhecido por 

“Roma ou Romarinho”, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, nascido 

ao dia 11/11/1993, natural de Tesouro/MT, filho de Ariovaldo Pereira Vieira 

e Luzineide Vieira Reis, portador do RG nº 2454471-0 SSP/MT e CPF nº 

039.472.291-43, residente e domiciliado na Avenida Minas Gerais, bairro 

São Sebastião, nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, atualmente 

segregado cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, dos 

delitos previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n° 

11.343/2006, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, e

ABSOLVÊ-LO, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação;

H) CONDENAR o acusado TÁSSIO RODRIGUES CARVALHO, brasileiro, 

convivente, tratorista, nascido ao dia 15/05/1991, natural de Guiratinga/MT, 

filho de Jeronsío Rodrigues da Silva e Marta Maria Cardoso Carvalho, 

portador do RG nº 22950389 SSP/MT e CPF nº 041.856..691-78, residente 

e domiciliado na Avenida Rio das Garças, número 1490, bairro São 

Sebastião, nesta Cidade e Comarca de Guiratinga/MT, atualmente 

segregado cautelarmente na cadeia pública de Rondonópolis-MT, dos 

delitos previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n° 

11.343/2006, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, e

ABSOLVÊ-LO, do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei número 

12.850/2013, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir 

prova suficiente nos autos para a condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43162 Nr: 1211-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Iraides Teixeira da Silva 

-ME, Iraides Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/O, Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Processo n° 1211-24.2016.811.0036 (43162)

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação retro 

fls. 223/241, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 

Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 Autos n° 1918-84.2019.811.0036 (68226)

Representação Criminal

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

no Habeas Corpus nº 1018367-14.2019.11.0000, paciente SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO que expediu o alvará de soltura em favor do 

acusado.

2) CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

no Habeas Corpus nº 1018743-97.2019.8.11.0000, paciente Davi Souto da 

Silva que indeferiu a liminar pleiteada em a Ref. 105.

3) CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

no Habeas Corpus nº 1016709-52.2019.8.11.0000, pacientes JAYME 

RODRIGUES CARVALHO JUNIOR e SILVIO EDUARDO POLIDORIO que 

reconheceu a litispendência entre as ações mandamentais registradas 

s o b  o s  p r o t o c o l o s  n º s .  1 0 1 6 6 8 9 - 6 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e 

1016692-16.2019.8.11.0000, declarando-se monocraticamente a extinção 

da presente impetração.

4) Por fim, COBRE com URGÊNCIA a serventia a devolução das cartas 

precatórias expedidas com a finalidade de proceder-se à citação dos 

acusados já determinada na em Ref. 03

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43143 Nr: 1204-32.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Rafael Junior Sesti, 

R.J.SESTI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA e 

OUTROS, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas 

e honorários sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 12/12/2019. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32926 Nr: 72-08.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LKNdS, FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Wilmary dos Santos 

Vilela - OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo n° 72-08. 2014.811.0036 (32926)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido retro.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte requerente, no endereço indicado na 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, 

informando o seu endereço atualizado bem como o número do Cadastro 

de Pessoa Física (CPF), do executado LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, 

sob pena de extinção do presente feito sem resolução do mérito.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 667-31.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tássio Rodrigues Carvalho, Indiana Oliveira 
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Rodrigues, Hugo Leandro Dourado Dias, Romário Pereira Vieira, Francisco 

José Mesquita Silva Neto, Leonardo Dias Santos, Francisco Almeida de 

Oliveira, Alexsandra Rodrigues Falco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Fernanda Dauber Ferreira da Silva - OAB:23723, 

Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho 

- OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Ronaldo 

Bezerra dos Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré acerca da sentença de Ref. 267.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2019.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42446 Nr: 833-68.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMF, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNF, MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:21485/O

 Autos n° 833-68.2016.811.0036

Código: 42446

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de fls. 242/261, em seus efeitos 

legais (art. 597, CPP).

Tendo em vista que já foram juntadas as razões de apelação, INTIMEM-SE 

os APELADOS para que ofereçam as contrarrazões recursais, no prazo 

de 08 (oito) dias.

Quanto a ré MIRIAM CAJANGO MACHADO, tendo em vista que a 

Defensoria Pública encontra-se com as atividades suspensas, Intime-se 

para que constitua advogado de sua preferência afim de que o defensor 

apresente as contrarrazões recursais OU INFORME ao Oficial de Justiça 

sua condição de hipossuficiência para que lhe seja nomeado Defensor 

Dativo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019;

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1322-37.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira, Guilhermina 

Ferreira Cunha Alcalá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n°: 1322.37.2018.811.0036 (57399)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de ref. 46 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50688 Nr: 2328-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, ORIZEVALDO ALVES 

QUIRINO-ME, ORIZEVALDO ALVES QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Autos n°: 2328-16.2017.811.0036 (50688)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de ref. 77 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48696 Nr: 1426-63.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT
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 Autos n°: 1426-63.2017.811.0036 (48696)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de ref. 59 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45875 Nr: 2597-89.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Autos n°: 2597-89.2016.811.0036 (45875)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de ref. 90 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43143 Nr: 1204-32.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Rafael Junior Sesti, 

R.J.SESTI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Autos n°: 1204-32.2016.811.0036 (43143)

Decisão.

Vistos etc.

1) Pela leitura do art. 1010, §3º do novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que foi abolido o juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação pelo órgão prolator da decisão impugnada, cabendo ao juízo “ad 

quem” sua apreciação, após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do 

referido artigo.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente suas contrarrazões em face do Recurso de 

Apelação de ref. 63 (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

3) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42446 Nr: 833-68.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMF, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNF, MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:21485/O

 Intimar o acusado através de sua advogada, para que no prazo legal, 

apresente as contra-razões a apelação de ref;116, na forma da 

deliberação de ref. 119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48696 Nr: 1426-63.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Intimar o acusado através de seu advogado, para que dentro do prazo 

legal, apresente as contra-razões a apelação, na forma deliberada no 

despacho de ref. 62

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50688 Nr: 2328-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, ORIZEVALDO ALVES 

QUIRINO-ME, ORIZEVALDO ALVES QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Intimar o acusado através de seu advogado, para que dentro do prazo 

legal, apresente as contra-razões a apelação, na forma deliberada no 

despacho de ref. 80

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1322-37.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Domingues Ferreira, Guilhermina 

Ferreira Cunha Alcalá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Intimar os acusados através de seu advogado, para que dentro do prazo 

legal, apresente as contra-razões a apelação, na forma deliberada no 

despacho de ref. 49

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66912 Nr: 1485-80.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Pereira Sobrinho Junior, Romário 

Barros Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Mandado de Intimação com a finalidade de intimar 

o acusado Romário Barros Vidal e as testemunhas de Acusação Elias 

Silva Souza Júnior, Fabrielly Evangelista Gonçalves e Gabriel de Oliveira 

Montenegro, retornou com a sua finalidade parcialmente cumprida, tendo 

em vista que somente foi possível intimar o supramencionado acusado, 

não sendo encontrado as testemunhas designadas, de acordo com 

certidão do Oficial de Justiça.

 Guiratinga - MT, 17 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 683-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JNdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta Precatória com o fito de proceder à 

intimação do requerido Carlos Ariosvaldo Batista de Souza para 

comparecer na audiência de conciliação, retornou sem que sua finalidade 

fosse cumprida, tendo em vista que o Excelentíssimo Douto Juiz de Direito 

da 4ª Vara Cível de Rondonópolis se declinou da competência, 

determinando a redistribuição da missiva para uma das Varas de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, de acordo com a Decisão de 

ref. 90.

Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67029 Nr: 1514-33.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ribeiro dos Santos, Márcio Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O, Leonardo Dornelles Sales - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta Precatória remetida para Torixoréu, com o 

fito de inquirir a testemunha de acusação Marlon de Souza Silva, teve a 

sua audiência marcada para o dia 08/01/2020 na comarca de Barra do 

Garças, de acordo com Ofício 2017/2019 de ref. 85.

Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 422-20.2019.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jaqueline Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Mariano Leite Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta precatória com o escopo de realizar a 

Citação do Executado Osvaldo Mariano Leite Filho para efetuar o 

pagamento do débito de alimentos devido, retornou sem que sua finalidade 

fosse cumprida, tendo em vista que o mesmo não reside mais no local 

designado, de acordo com Certidão do Oficial de Justiça de ref. 9.

 Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17600 Nr: 1030-96.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalia Souza de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Intimar o executado através de seu advogado Dr. FERNANDO FERREIRA 

DA SILVA, afim de indicar os dados bancários da executada, afim de 

proceder a transferência dos valores liberados pelo MM. Juiz, vez que no 

bloqueio NÃO identifica-se a conta, agência e Banco.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33419 Nr: 466-15.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Sérgio Rego Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Iaquinto Mateus - 

OAB:15383, Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:SP 147.386, 

Rafael Antonio da Silva - OAB:244.223-SP.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

Código nº 33419

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 31/01/2020 às 

14h00m.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 19 de dezembro de 2019.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33419 Nr: 466-15.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Sérgio Rego Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Iaquinto Mateus - 

OAB:15383, Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:SP 147.386, 

Rafael Antonio da Silva - OAB:244.223-SP.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

Código nº 33419

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 31/01/2020 às 

14h00m.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 19 de dezembro de 2019.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 667-31.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tássio Rodrigues Carvalho, Indiana Oliveira 

Rodrigues, Hugo Leandro Dourado Dias, Romário Pereira Vieira, Francisco 

José Mesquita Silva Neto, Leonardo Dias Santos, Francisco Almeida de 

Oliveira, Alexsandra Rodrigues Falco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Fernanda Dauber Ferreira da Silva - OAB:23723, 

Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho 

- OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Ronaldo 

Bezerra dos Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 Considerando a decisão proferida na ref.267 e anexo, que embora 

anotada para publicação NÃO houve as anotações automáticas de envio 

para publicação, gerando falhas nas publicações originarias do Gabinete 

nos últimos dias. Fato comunicado a assessoria do Juiz para tomar as 

providências necessárias, cujo protocolo de chamada é 361950. 

Considerando que até a presente data NÃO houve resolução do problema, 

afim de dar o devido andamento processual, nesta data impulsiono os 

presentes autos para: INTIMAR as partes através de seus advogados 

para que tome conhecimento da decisão proferida na ref. 267 e anexo, 

manifestando e requerendo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 667-31.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tássio Rodrigues Carvalho, Indiana Oliveira 

Rodrigues, Hugo Leandro Dourado Dias, Romário Pereira Vieira, Francisco 

José Mesquita Silva Neto, Leonardo Dias Santos, Francisco Almeida de 

Oliveira, Alexsandra Rodrigues Falco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Fernanda Dauber Ferreira da Silva - OAB:23723, 

Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho 

- OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Ronaldo 

Bezerra dos Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 Autos n° 667-31.2019.811.0036 (64385)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a apelação ofertada por ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO e 

TASSIO RODRIGUES CARVALHO, nos seus legais e jurídicos efeitos.

Ante a declaração dos Apelantes de que desejam arrazoar na superior 

instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens, nos termos do art. 600, § 

4°, do CPP.
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Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19 de dezembro de 2019.

Angela Maria Janczeski Goes

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54187 Nr: 11-11.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei nos autos que o mandado de ref: 94, com 

finalidade de intimar o executado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague a integralidade do débito, ou apresente sua impugnação, não 

obteve êxito, tendo em vista que não foi possível realizar a diligência pois 

não houve o recolhimento da guia da Oficiala. Certifico ainda que, intimo a 

parte exequente para que tome ciência da certidão da Oficial de Justiça de 

ref: 92, manifestando-se a cerca da mesma.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 

Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta Precatória com o fito de citar o acusado Luiz 

Carlos Felix Viana, para tomar ciência do inteiro teor da denúncia e 

apresentar em um prazo de 10 (dez) dias, mediante advogado, resposta à 

acusação, retornou sem que sua finalidade fosse cumprida, tendo em 

vista que o supramencionado acusado não foi encontrado no endereço 

designado. No mais, ao entrar em contato com a delegacia de Colider-MT e 

com a esposa do mesmo, Sr. Cida, foi obtido informações que o acusado é 

investigador de polícia e se apresentou para sua corregedoria, estando 

atualmente na Polinter em Cuiabá-MT, de acordo com certidão do Oficial de 

Justiça de ref. 67. Certifico e dou fé também que a Carta Precatória com a 

finalidade de proceder a citação do Acusado Luiz Carlos Felix Viana e 

após realizar o cumprimento do Alvará de Soltura e intima-lo das 

condições mencionadas no r. Alvará, retornou sem que sua finalidade 

fosse cumprida, tendo em vista que o acusado já se encontrava em 

liberdade através do Alvará n° 79/2019 em 06/12/2019 pela 2ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça por determinação do Desembargador Pedro 

Sakamoto, de acordo com Certidão do Oficial de Justiça de ref. 69.

Guiratinga - MT, 20 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60630 Nr: 2541-85.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adean Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, de acordo com a decisão de ref: 25, intimo as 

partes para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifestem acerca dos 

laudos de ref: 42 e 57.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63598 Nr: 382-38.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei nos autos que o mandado de ref: 50, com 

finalidade de intimar o requerido Murilo Ayres Luna, não obteve êxito, 

tendo em vista não ser localizado o mesmo, conforme expresso em 

certidão de ref: 49.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59964 Nr: 2286-30.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS 

SANTOS ESPINDOLA - OAB:18380/O, João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 66, de acordo 

com Decisão de ref. 34.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 522 de 1782



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33419 Nr: 466-15.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Sérgio Rego Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Iaquinto Mateus - 

OAB:15383, Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:SP 147.386, 

Rafael Antonio da Silva - OAB:244.223-SP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de fls. 172/174 intimo as partes 

através de seus advogados acerca da Audiência de Conciliação ora 

designada para o dia 31/01/2020 às 14h00m, sob pena de aplicação de 

multa constante no NCPC.

Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60349 Nr: 2423-12.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 49, de acordo 

com Decisão de ref. 18.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61920 Nr: 3070-07.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Neto Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dhandara Adryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 44, de acordo 

com Decisão de ref. 19.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61641 Nr: 2971-37.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Santos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dhandara Adryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 44, de acordo 

com Decisão de ref. 18.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39186 Nr: 1484-37.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Pires da Cunha, Clarice Terezinha 

Dallabrida, Doracy Borges da Costa, Josiane Rodrigues Dourado Correia, 

Juliana da Silva Alves, Laura Angélica da Silva Baldoíno, Laura da Silva, 

Lucineide Ferreira de Souza Magalhães, Lucineia Lopes Guimarães, 

Luciana Ferreira Carbonato, Lucineide Rosa dos Santos, Neurimar Correia 

Pires Neves, Rosely Elena Gratsch Schmidt, Ruth Luiza dos Reis Machado, 

Zileide Cardoso de Souza Gabriel, João Antônio Pereira, Viviane Soares 

Santana, Vanda Cardoso Lima, Valdirene Pereira Galvão Martins, 

Terezinha Ribeiro de Moraes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Favero Zerwes 

- OAB:21.534, Rodrigo Guimarães de Souza - OAB:19554-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para que manifestem acerca do 

laudo do perito de Ref: 107, no prazo legal.

Guiratinga - MT, 27 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60951 Nr: 2664-83.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dhandara Adryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, para a expedição da r. RPV/Precatório é necessário 

apresentação da planilha individualizada do cálculo de beneficio.

Guiratinga - MT, 29 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50555 Nr: 2285-79.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL SHADAI TERRAPLANAGEMLTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da guia de pagamento da condução 

do Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de Busca e 

A p r e e n s ã o ,  n o  s i t e  d o  T J / M T  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68903 Nr: 2207-17.2019.811.0036

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 INTIMEM-SE o adolescente DEIVID BARBOSA MACEDO, bem como a seus 

pais ou responsáveis, a vítima, testemunhas e requisite-se os policiais 

civis e militares, arrolados na representação, para comparecerem à 

audiência de apresentação, instrução e julgamento que designo para o dia 

21 de janeiro de 2020 às 15h30min (MT). O adolescente e seus pais, ou 

responsáveis, deverão estar acompanhados de advogado. OFICIE-SE ao 

SEJUDH, através do Órgão Gestor do Sistema Socioeducativo, realizar o 

transporte do menor a fim de que compareça à audiência supra 

designada.Com o devido, comparecimento do adolescente, seus pais ou 

responsáveis, serão procedidos à oitiva, havendo necessidade será 

solicitada opinião de profissionais qualificados. NOMEIO CURADORA 

ESPECIAL a genitora do menor, a qual deverá receber uma copia desta 

decisão, bem como intimada para audiência acima designada.Face a 

situação socioeconômica do adolescente representado, NOMEIO Dr. 

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS para, promover a defesa do 

representado, fixando honorários advocatícios no valor de 3,0 URH’s, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.INTIME-SE o causídico da presente nomeação e para que 

apresente resposta à acusação, no prazo legal, em favor dos 

acusados.CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência 

para que possa receber as futuras publicações. O feito prosseguirá, de 

conformidade com artigos 186 e seguintes do ECA, isto é, após audiência 

de apresentação e inquirição do adolescente infrator e seus 

responsáveis, o defensor terá 03(três) dias para defesa prévia. 

DETERMINO que seja realizada avaliação psicológica dos adolescentes e 

relato social pelo agente da Infância e Juventude desta Comarca.Anote-se 

a serventia, a prioridade na tramitação, nos termos do art. 152, paragrafo 

único, da Lei n° 8.069/90.Dê-se CIÊNCIA ao representante do Ministério 

Púb l i co .Cumpra-se .  In t ime-se .Expeça-se  o  necessár io .À s 

providências.Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 66912 Nr: 1485-80.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Pereira Sobrinho Junior, Romário 

Barros Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo nº 1485-80.2019.811.0036

Código: 66912

Criminal

Decisão

Vistos etc.

1) OFICIE-SE ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis 

informando que a data para realização de audiência por videoconferência 

foi designada para o dia 28/01/2020, às 14h15min (MT).

 2) ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

sobre o teor da certidão da Sra. Oficial de Justiça de fl. 200.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 2860-53.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente para, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição e documentos de Ref. 51.

Guiratinga - MT, 7 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 420-50.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n°: 420-50.2019.811.0036 (63691)

Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Ante a juntada da petição da requerente às fls. 67/69, ABRA-SE vistas 

dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifeste, requerendo o 

que entender de necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.
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 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42697 Nr: 961-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, MARINA COSTA E 

CASTRO - OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo nº: 961-88.2016.811.0036 (42697)

Alimentos

Despacho.

Vistos, etc.

Em razão dos interesses de menor discutido nestes autos, antes de 

proferir decisão quanto ao mérito da demanda, DETERMINO que abra vista 

dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de que manifeste-se requerendo 

o que entender necessário.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33341 Nr: 402-05.2014.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Rodrigues Borges, Hélio 

Antônio Filipin Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13625-B, Anderson Pablo F. de Camargo - OAB:15.222/MT, Calil 

Marques Faissal - OAB:17.948-B/MT, Ildo Roque Guareschi - 

OAB:1779-A, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação principal de reintegração 

de posse, proposta pelo autor VALDEIR BORGES FILHO, em face de 

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES BORGES, por consequência extingo o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, para isso: 1.1) TORNO DEFINITIVA a 

concessão liminar da reintegração de posse aos autores, deferida em 

análise do pedido de tutela antecipada na decisão de fls. 68/70 e 

revigorada na decisão de fls. 231/233.1.2) Em razão da sucumbência da 

parte requerida, CONDENO o REQUERIDO ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do CPC, visto que pela 

natureza da causa e do tempo percorrido, revela-se proporcional e 

adequado tal arbitramento. 2) JULGO IMPROCEDENTE a denunciação da 

lide realizada pelo denunciante CARLOS AUGUSTO RODRIGUES BORGES 

em desfavor de HÉLIO ANTONIO FILIPIN GOULART, por consequência, 

extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 07/01/2020.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 07/01/2020.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30776 Nr: 620-04.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranulfo Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 620-04.2012.811.0036 (30776)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por RANULFO RAMOS 

DA SILVA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve o depósito judicial dos valores para pagamento da Requisição de 

Pequeno Valor – RPV (fl. 75/78).

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE os competentes alvarás nas formas e nas respectivas contas 

bancárias indicadas às fls. 79/80.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 07/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 616-64.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHMdS, MMdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n°: 616-64.2012.811.0036 (30772)

Ação de Investigação de Paternidade

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido realizado à fl. 68, uma vez que o requerido encontra-se 

representado por curador especial, já que se tornou revel mesmo após 

citado por edital, logo, visualiza-se que realização de audiência de 

conciliação somente resultará em dispêndios desnecessário.
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Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se pelo interesse na produção de mais provas, bem como, 

em não sendo o caso, apresente seus memoriais finais.

Após, em caso de apresentação dos memoriais finais pela parte 

requerente, INTIME-SE o curador especial do requerido para que, no prazo 

legal, apresente, igualmente, suas arguições finais.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31874 Nr: 460-42.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAFdSJ, MASF, VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O, Marcelo Valadares Lopes Rocha Maciel - Defensor 

Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Autos n° 460-42.2013.811.0036 (31874)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido ministerial de fls. 92/93.

Considerando que o Executado José Aparecido Ferreira de Souza, foi 

devidamente citado por edital e não efetuou o pagamento das parcelas 

vencidas da pensão alimentícia executada, nem comprovou 

documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, imperioso a decretação da 

prisão civil do executado José Aparecido Ferreira Souza, qualificado nos 

autos, por 03 (três) meses.

Dessa forma, com base na autorização legislativa prevista no art. 528, 

caput e §3º do Novo Código de Processo Civil:

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

3) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado José Aparecido Ferreira de 

Souza, por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. Após, caso necessário, 

ENCAMINHE-SE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros 

órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

4) Por fim, EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO correspondente as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, §7º do Novo CPC), 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso.

5) Por fim, NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32532 Nr: 1076-17.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Fernando Leal Lawall - 

OAB:7.701-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Loise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123

 Autos n° 1076-17.2013.811.0036 (32532)

Sentença.

Vistos, etc.

Observa-se que o presente feito retornou da Segunda Instância.

Compulsando os autos, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no Acórdão 489/496, HOMOLOGOU o acordo celebrado 

entre as partes (fls.463/464), e julgou prejudicado o recurso de apelação, 

com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Dessa forma, considerando que as partes já foram devidamente intimadas 

do Acórdão e que já houve o transitou em julgado, Julgo extinto o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo CPC.

Tendo em vista o acordado entre as partes, CONDENO a parte 

REQUERIDA ao pagamento das custas processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31957 Nr: 550-50.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SdOVM, MFG, O Ministério Público Estadual, DCBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liz Dayanne César Pereira, Claudiane Carvalho 

Barbosa, Cristiano Machado Nunes, Lucas Domingos Bezerra Carpenedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Joaquim 

Alves de Moura - OAB:3.332-B/MT, Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 05/07 e emenda 119/122, para 

isso:a) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CRISTIANO 

MACHADO NUNES, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso VI, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do 

delito tipificado no com relação ao delito previsto no art. 63, inciso I, do 

Decreto-Lei n° 3.688/41, imputado ao réu na denúncia.b) JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE da acusada LIZ DAYANE CÉSAR PEREIRA, nos termos 

dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso VI, em razão da ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva do delito tipificado no com relação ao 

delito previsto no art. 63, inciso I, do Decreto-Lei n° 3.688/41, imputado à ré 

na denúncia.c) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada CLAUDIANE 

CARVALHO BARBOSA, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 

109, inciso VI, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva do delito tipificado no com relação ao delito previsto no art. 63, 

inciso I, do Decreto-Lei n° 3.688/41, imputado à ré na denúncia.d) JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUCAS DOMINGOS BEZERRA 

CARPENEDO, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso 

VI, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do delito 

tipificado no com relação ao delito previsto no art. 63, inciso I, do 

Decreto-Lei n° 3.688/41, imputado ao réu na denúncia.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em 

julgado, proceda-se com as anotações e comunicações devidas, 
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arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.V. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 10/12/2019.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 1577-97.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dourado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, VALDIRENE JESUS 

DE SOUZA - OAB:18465/O

 Autos nº 1577-97.2015.811.0036 (39463)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE acerca do teor do Acórdão juntado à ref. 237, proferido no bojo do 

Recurso em Sentido Estrito nº 1008805-78.2019.8.11.0000, o qual 

desproveu o recurso interposto pelo réu, mantendo na íntegra a Sentença 

de Pronúncia de ref. 201, a qual transitou em julgado.

Assim, seguindo o iter procedimental, nos termos do artigo 422 do Código 

de Processo Penal, INTIMEM-SE o Ministério Público e, após o Defensor do 

réu, para, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivamente, apresentem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que também poderão juntar documentos e requerer 

diligência.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37144 Nr: 682-39.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro José Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kcinco Caminhões e Ônibus 

(concessionária/revenda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deirdre Araújo Serra 

Fernandes - OAB:12.463, GABRIEL ASSEF SERRANO - OAB:15389, 

Rafael Rodrigues Soares - OAB:15559

 Processo n° 682-39.2015.811.0036 (37144)

Ação de indenização por danos materiais c/c danos morais

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

executada à ref. 86, INTIME-SE a parte requerida, ora embargada, para 

que, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58876 Nr: 1864-55.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1864-55.2018.811.0036 (58876)

Decisão.

Vistos etc.

1) HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente à fl. 03, 

tendo em vista que a parte executada, Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, mesmo com a devida citação/intimação, não manifestou a cerca 

dos cálculos apresentados pelo exequente e não apresentou embargos à 

execução, presumindo-se concordância com os termos da petição 

referente a execução.

2) INTIME-SE o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, INDIQUE nos 

autos a conta bancária para a transferência do valor.

3) REMETA-SE com urgência os autos a contadoria judicial, para 

atualização dos débitos.

4) DETERMINO que seja expedido o competente ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor (RPV), referente aos honorários 

advocatícios, em benefício do advogado ROGÉRIO ALVES ARCOVERDE, 

conforme petição de fls. 78/79.

 5) Após, comprovado o depósito, EXPEÇA-SE o respectivo alvará de 

liberação total do valor em benefício da parte exequente, transferindo-o 

para a conta bancária indicada nos autos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2806 Nr: 197-64.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Dirce Margarida de Brida 

Mariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Autos n° 197-64.2000.811.0036

Código: 2806

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

1) Solicitada a penhora online através do Sistema BacenJud, não se 

obteve êxito com a medida, sendo encontrado apenas R$ 834,87 

(oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), e por se 

mostrar esse valor irrisório diante da dívida, procedi a liberação de tal 

valor, ou seja, deixei de realizar a respectiva penhora, conforme extrato 

de fls. 334/335..

2) Isto posto, INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 343.

 3) INTIME-SE o Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o interesse de prosseguir com a presente ação, 
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dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 31 de outubro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31380 Nr: 1226-32.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Dias & Cia Ltda - ME, Carlos Alberto Dias, 

Fernanda da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1226-32.2012.811.0036 (31380)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 60 aduzido pelo exequente, para deferir o pedido 

de busca de veículos pelo sistema RENAJUD.

DETERMINO que se proceda à busca de veículos pelo Sistema RENAJUD, 

em nome dos executados.

Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo a restrição, 

inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser expedido 

mandado de penhora.

Restando infrutífera as providências, REMETAM-SE os autos a parte 

exequente, para que no prazo de 05(cinco) dias, requeira o necessário, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 31 de outubro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33803 Nr: 719-03.2014.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Irene Ribeiro, Ezilda Ribeiro Violato, Karini 

Naves Ribeiro e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupércio Crevelaro, Silvia Tânia Ribeiro Moraes 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal - OAB:129.112-SP, 

Edson Reis Pereirra - OAB:, Janaina Guimaraes Turrini - 

OAB:248.510-SP, Rubens Cruvinel Rodrigues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Jundi Cazerta - 

OAB:375.995, Mauro Fernandes Filho - OAB:232.670, Sidnei Orenha 

Júnior - OAB:191.069, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 Processo n.º 719-03.2014.811.0036 (33803)

Despacho.

Vistos etc.

Vislumbro ser essencial que o perito nomeado manifeste-se nos autos 

quanto aos questionamentos expostos pelas partes.

1) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE o PERITO JOSÉ GABRIEL 

MORAES FILHO nos autos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se sobre os argumentos apresentadas pelas partes nas 

petições de fls. 250/251 e fl. 252 esclarecendo as suas conclusões 

periciais.

2) Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se em relação as respostas do Perito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 31 de outubro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17454 Nr: 885-40.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Ferreira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Carvalho de 

Araújo - OAB:11571

 Autos n° 885-40.2011.811.0036 (17454)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE do parecer ministerial de fl. 214.

Considerando que o réu foi devidamente intimado Via Edital acerca da 

sentença, CERTIFIQUE- SE o trânsito em julgado, e não havendo outras 

providências a serem tomadas pela secretaria com relação à sentença de 

fls. 184/190, ARQUIVE-SE este processo, com as baixas e anotações de 

praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 31 de outubro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15765 Nr: 509-88.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Paulino Vilela, Osvaldo Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 15765

Decisão.

Vistos, etc.

CIENTE da certidão de fl. 224.

DEFIRO o pedido da parte exequente de suspensão processual até o dia 

30 de dezembro de 2019, devendo-se aguardar em arquivo provisório, 

excluindo-se do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

Após, o referido prazo, não havendo manifestação das partes, 

mantenham-se os autos em arquivo provisório até o escoamento do prazo 

relativo à prescrição intercorrente. RESSALTE-SE que a parte EXEQUENTE 

poderá, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, sem 

custas.

Cumpra-se. Intime-se.

 Guiratinga/MT, 29 de outubro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 1126-43.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Processo n° 1126-2013.81.0036 (32590)Cumprimento de sentença1) 

Decisão. Vistos, etc.1) INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 304, 

pois trata-se de pedido de requisição de informações junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis do Brasil, visando informações acerca de bens do 

executado, assim como informações da Declaração sobre Operação 

Imobiliária-DOI, a fim de que se possa proceder à penhora.O Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca da questão, 

assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma de 

possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal e ao Cartório de Registro de Imóveis 

do Brasil para obtenção de dados acerca de bens em nome do executado 

passíveis de penhora pelo exequente, nem sua movimentação 

financeira.A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte tem o direito 

“à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não 

cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra 

ELIANA CALMON, in DJ de 18/02/2002).2) DEFIRO o pedido de fl. 303 de 

pesquisa de bens pelo Sistema RENAJUD, referente à existência de 

veículos em nome do executado, determinando, no mesmo ato, a sua 

restrição.Em caso de bloqueio de veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.Restando infrutífera as 

providências, INTIME-SE o exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o necessário, sob pena de extinção.Por fim, após o 

cumprimento de todas as determinações.Cumpra-se. Intime-se. 

Guiratinga/MT, 07 de novembro de 2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16580 Nr: 6-33.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Cortez Loi - 

OAB:11152/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 03/05, para 

CONDENAR a acusada ALICE RAMOS DE MORAES, brasileira, divorciada, 

professora, portadora do RG 0086999-6-SSP/MT e CPF 303.953.301-06, 

residente e domiciliada na Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 449, Vila 

Aurora, na cidade de Rondonópolis-MT, CEP 78.740-000, como incursa na 

pena do artigo 1º, II, da Lei 8.137/90.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 11/12/2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50 Nr: 4-11.1984.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Wieczorek, João Teles de Aguiar Neto, 

Esposa de Mariano Wieczorek, Esposa de João Teles de Aguiar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 29 de outubro 

de 2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67738 Nr: 1768-06.2019.811.0036

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Souto da Silva, Jayme Rodrigues Carvalho 

Junior, Carlito Ramos Rezende, Silvio Eduardo Polidorio, Helio Perina Junior, 

Luiz Carlos Felix Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovane Santin - 

OAB:24.541/B, José Everaldo de Souza Macedo - OAB:5347/B, Luana 

Cristina de Araújo Canova - OAB:17820, LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999, SUELEN 

DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 Autos n° 1768-06.2019.811.0036 (67738)

Representação Criminal

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

no Habeas Corpus nº 1018743-97.2019.8.11.0000, paciente Davi Souto da 

Silva que indeferiu a liminar pleiteada em a Ref. 105.

2) CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

no Habeas Corpus nº 1018318-70.2019.8.11.0000, paciente Hélio Perina 

Junior, que indeferiu a liminar pleiteada em a Ref. 107.

3) Por fim, aguarde-se a citação dos acusados já determinada na ação 

penal de código 68226

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31269 Nr: 1113-78.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kédma Társis Sanches da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlúcia Bessa Itacaramby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otávio Luiz Rocha Ferreira dos 

Santos - OAB:DF-23.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos nº 1113-78.2012.811.0036

Código: 31269

Despacho.
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Vistos etc.

CIENTE da certidão que informou sobre o transcurso “in albis” do prazo 

para a parte exequente manifesta-se acerca da decisão de fls. 248/250.

Com a inércia das partes, REMETA-SE os autos ao arquivo provisório até o 

escoamento do prazo relativo à prescrição intercorrente. RESSALTE que 

as partes poderão a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento 

sem custas.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30890 Nr: 734-40.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 734-40.2012.811.0036 (30890)

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da petição da parte exequente de fl. 80, DETERMINO que a 

secretaria CUMPRA na integra a decisão de fl. 76, item 3.

Após, INTIME-SE a parte exequente Pessoalmente, com a 

REMESSA/CARGA dos autos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito OU pelo 

arquivamento provisório deste feito executivo para aguardar a conclusão 

da referida penhora, sob pena de extinção do feito, conforme art. 485, II e 

III do NCPC.

Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de Dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31382 Nr: 1228-02.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos de Jesus Miranda - Pessoa Jurídica, 

Domingos de Jesus Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1228-02.2012.811.0036 (31382)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 60 da parte exequente.

1) INTIME-SE o devedor PESSOALMENTE no endereço informado à fl. 60 

acerca da penhora BACENJUD realizada (fls. 21/22), para que, querendo 

e no prazo de 5 (cinco) dias, oponha-se à execução por meio de 

embargos, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

2) Após, a intimação do executado, escoado o prazo sem a interposição 

de embargos, DETERMINO que EXPEÇA-SE o respectivo alvará de 

liberação do valor bloqueado, conforme petição da parte exequente, nos 

termos apresentados na referida petição (fl. 60).

3) Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos quanto a necessidade de prosseguimento 

deste feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33537 Nr: 549-31.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvis Santos Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeniton Carlos Szpak Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 549-31.2014.811.0036 (33537)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fl. 81 aduzido pelo Exequente. Para 

tanto, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA ofício ao Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca, para que informe o juízo da existência de bens 

registrados em nome do executado, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17551 Nr: 982-40.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 982-40.2011.811.0036 (17551)

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente, para que, MANIFESTE-SE em relação à 

certidão de fl. 110, dando o devido prosseguimento ao feito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga, 11 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30120 Nr: 1211-97.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Alves da Silva, Luciana Gulart Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 Autos n° 1211-97.2011.811.0036 (30120)

 Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença relacionado ao pagamento do valor 

de honorários advocatícios sucumbenciais promovido por LUCIANA 

GULART SOARES, em face do BANCO DA AMAZÔNIA, ambos igualmente 

qualificados nos presentes autos.

Durante o trâmite processual, logo após a intimação da parte requerida, a 

mesma juntou espontaneamente nos autos, o documento referente ao 

pagamento integral do débito perseguido, conforme comprovante de 

depósito bancário de fls. 256/256 vº.

A parte exequente, após intimação, manifestou-se pelo levantamento do 

valor depositado e extinção do feito em razão da satisfação do débito (fl. 

258).

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Observa-se, que houve o pagamento integral do débito executado pelo 

depósito judicial comprovado nos autos, de modo que está depositado em 

juízo o valor em dinheiro para o pagamento total da dívida, não restando 

alternativa a este Juízo a não ser reconhecer que o presente feito 

alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor depositado 

judicialmente, na forma como indicada pela exequente, transferindo os 

valores para a conta bancária indicada no petitório de fl. 258.

DEIXO de condenar a parte executada ao pagamento das custas 

processuais, visto que quitou a dívida de forma espontânea, sem colocar 

resistência a presente Ação.

Após o cumprimento da mencionada determinação e certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66387 Nr: 1369-74.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Silveira Figueiredo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Silveira Figueiredo 

Ribeiro Van Der Sand - OAB: 25.310-0/MT, JEFERSON VAN DER SAND 

- OAB:24956/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 10 (dez) dias, apresentar 

Memoriais Finais dos autos.

Guiratinga - MT, 12 de dezembro de 2019.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49140 Nr: 1650-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluízio Costa Silva, Fábio Junio de Sousa 

Almeida, Renata Leite Fontoura, Cleiton Henrique Santos Alencar, Adeilson 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, em 10 (dez) dias, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 12 de dezembro de 2019.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 67738 Nr: 1768-06.2019.811.0036

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Souto da Silva, Jayme Rodrigues Carvalho 

Junior, Carlito Ramos Rezende, Silvio Eduardo Polidorio, Helio Perina Junior, 

Luiz Carlos Felix Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovane Santin - 

OAB:24.541/B, José Everaldo de Souza Macedo - OAB:5347/B, Luana 

Cristina de Araújo Canova - OAB:17820, LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999, SUELEN 

DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 Autos n° 1768-06.2019.811.0036 (67738)

Representação Criminal

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

no Habeas Corpus nº 1016709-52.2019.8.11.0000, pacientes JAYME 

RODRIGUES CARVALHO JUNIOR e SILVIO EDUARDO POLIDORIO que 

reconheceu a litispendência entre as ações mandamentais registradas 

s o b  o s  p r o t o c o l o s  n º s .  1 0 1 6 6 8 9 - 6 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e 

1016692-16.2019.8.11.0000, declarando-se monocraticamente a extinção 

da presente impetração.

2) Por fim, aguarde-se a citação dos acusados já determinada na ação 

penal de código 68226

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 1126-43.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT
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 Intimar exequente através de seu advogado, para que tome conhecimento 

da decisão de fls, 30/308v e extrato de fls, 309, que restou infrutifero. 

Devendo no prazo de cinco (05) dias, requerer o necessário, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14863 Nr: 927-60.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário César Crema, Zita Gaffuri Crema

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Souza Vilela, José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21051-B/MT, Mário Cesar Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Danilo Lopes Leite - 

OAB:5270/MT

 Autos n° 927-60.2009.811.0036 (14863)Decisão.Vistos etc.ACOLHO 

PARCIALMENTE OS PEDIDOS da parte autora de fls. 224/225.INDEFIRO o 

pedido de realizar a quebra do sigilo do fiscal da parte requerida.1) 

DEFIRO o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema RENAJUD.2) Desse 

modo DETERMINO o pedido de penhora de bens móveis da parte 

executada pelo Sistema RENAJUD.3) Em caso de bloqueio de veículos, 

INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo 

de 05 (cinco) dias, oponha-se à execução por meio de embargos.4) Caso 

se obtenha êxito na medida do RENAJUD, DETERMINO, desde logo, a 

restrição inclusive de tráfego, perante o Sistema Renajud, devendo ser 

expedido mandado de penhora e, não sendo localizado o bem no 

endereço dos Executados, intime-se o Exequente para que o indique.5) Em 

atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como escopo a 

satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de execução não 

tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a satisfação do direito 

do credor.Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, 

consagrado pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de 

sua função, adotar outros meios executivos que não estejam 

expressamente previstos na legislação visando sempre dar efetividade e 

utilidade à execução.Com base nos princípios aqui estabulados, determino 

que EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

para que gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados 

em nome dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.6) Frutíferas ou não 

as providências, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no 

feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 

2019.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30709 Nr: 553-39.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Ferreira Bastos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Intimar o acusado através de seu advogado Dr. FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA para que no prazo de cinco (05) dias, ofereça nos autos as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 1252-64.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia para 

ABSOLVER o denunciado UANDERSON SILVA REIS, dos delitos imputados 

na denúncia, artigos 288 e 157, §2º, I, II e V, na forma do artigo 69, todos 

do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova 

suficiente nos autos para a condenação do acusado. II. Sem custas 

processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.III. 

Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em julgado, proceda-se com as 

anotações e comunicações devidas, arquivando-se o presente com as 

cautelas de estilo.V. Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 

12/12/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 752-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

denunciado ILTON FERREIRA BARBOSA, brasileiro, casado, Ex-Prefeito 

Municipal do Município de Tesouro-MT, portador de cédula de identidade 

RG nº 481.981/SSP/MT, inscrito no CPF nº 344.633.131-04, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 50, Bairro Santa Terezinha, 

Tesouro-MT, do delito imputado na denúncia, art. 10 da Lei 7.347/1985, 

com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato infração penal. 

II. Sem custas processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em julgado, 

proceda-se com as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o 

presente com as cautelas de estilo.V. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga/MT, 12/12/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 1160-18.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Saúde Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Rocha de Deus, Wildsiny Miranda 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia (fls. 01/06), para 

isso:a)JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CÉLIO ROCHA DE 

DEUS, brasileiro, solteiro, técnico agrícola, nascido aos dias 30/07/1976, 

natural de Guiratinga-MT, filho de Deli José Rocha e Maria das Graças 

Rocha, portador do RG nº 1122770-2 SSP/MT e CPF nº 005.258.331-70, 

residente e domiciliado na Rua Pedro Ferreira, nº 268, Bairro Santa Maria 

Bertilla, Guiratinga/MT por ter expirado o prazo da suspensão condicional 

sem a sua revogação, visto que foi devidamente cumprida as condições, 
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com fulcro no art. 89, §5º da Lei 9.099/95 b)JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado WILDSINY MIRANDA MACHADO, brasileiro, 

solteiro, mecânico, nascido aos dias 11/03/1985, natural de Tesouro-MT, 

filho de Wilson Miranda Santos e Eulália Machado Santos, portador do RG 

nº 1746074-3 SSP/MT e CPF nº 013.233.121-70, residente e domiciliado na 

Avenida Dez de Julho, nº 78, Bairro Santa Maria Bertilla, Guiratinga/MT nos 

termos dos artigos 107, inciso IV do Código Penal c/c art. 30 da Lei 

11.343/06 em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do 

crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, imputado ao réu na 

denúncia.c)CONDENO o acusado WILDSINY MIRANDA MACHADO, 

brasileiro, solteiro, mecânico, nascido aos dias 11/03/1985, natural de 

Tesouro-MT, filho de Wilson Miranda Santos e Eulália Machado Santos, 

portador do RG nº 1746074-3 SSP/MT e CPF nº 013.233.121-70, residente 

e domiciliado na Avenida Dez de Julho, nº 78, Bairro Santa Maria Bertilla, 

Guiratinga/MT, como incurso na pena do artigo 306 da Lei 

9.503/97.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

12/12/2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15532 Nr: 276-91.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Kipper Perinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Thiago Perinazzo - OAB:66435/RS

 Autos nº 276-91.2010.811.0036 (15532)Execução FiscalDecisão. Vistos, 

etc.Chamo feito à ordem para revogar decisão de fl.107 visto ser 

descabida.DO PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA 

INFOJUD.Trata-se de pedido de requisição de informações junto a Receita 

Federal ou Sistema Infojud, visando encontrar bens passíveis de sanar 

débito.O Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca 

da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como 

forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados acerca de 

bens em nome do executado passíveis de penhora pelo exequente, nem 

sua movimentação financeira.A jurisprudência assevera, ainda que o 

contribuinte têm o direito “à privacidade em relação aos seus dados 

pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas 

diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo”.(Resp 

306570/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, in DJ de 

18/02/2002).Dessa forma, INTIME-SE a Fazenda Pública, por meio de 

Remessa dos autos, para que se manifestem no prazo de 30 

dias.Permanecendo inerte, transcorrido o prazo de 30 dias, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do curso da Execução, nos termos do art. 40, da Lei 

6.830/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.I – Aguarde-se a manifestação da 

parte interessada ou a expiração do prazo assinalado, no arquivo 

provisório, dando-se baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses.II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.III – 

Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente para 

manifestação, sob pena de extinção.Cumpra-se. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 12 de novembro de 

2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16498 Nr: 1239-02.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723

 Autos n°: 1239-02.2010.811.0036

CI: 16498

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da realização do pagamento da comissão do leiloeiro (fl.134).

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas, tendo em vista que o executado nada mais deve 

à Fazenda Pública Municipal.

Certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 107/107 v°, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, às providências.

Guiratinga/MT, 17 de Setembro de 2019.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 648 Nr: 35-74.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Lopes Mendonça-ME, ROSENY DE 

CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770 MT

 Autos n°: 35-74. 1997.811.0036 (648)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 Verifica-se que a parte executada foi devidamente intimada via DJE para 

que manifestasse indicando os bens passíveis de penhora. Todavia, 

manteve-se inerte.

Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte exequente, por meio de 

seus Advogados (as), para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

nos autos indicando os bens da parte executada a serem penhorados e 

os cálculos atualizados do débito, bem como requerendo o que entender 

de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6193 Nr: 1092-20.2003.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSINA SOUZA DE REZENDE, Deuzélia Gabriel de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Natanael Gabriel de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CABRAL GARCIA 

NOGUEIRA - OAB:13082, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1092-20.2003.811.0036 (6193)
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Inventário

Despacho.

Vistos, etc.

Considerando a informação prestada pela SEFAZ às fls. 192, INTIME-SE a 

requerente através de seus advogados legalmente constituídos, a fim de 

que estes providencie nova GIA do ITCD, nos moldes requestados pela 

SEFAZ (fls. 192), a fim de que o ITCD seja finalmente recolhido.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16074 Nr: 816-42.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Processo n.º 816-42.2010.811.0036 (16074)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls.235/237, tendo em vista 

que a parte executada, Município de Guiratinga/MT, mesmo com a devida 

intimação, não manifestou a cerca dos cálculos apresentados pela 

contadoria deste Juízo e não apresentou embargos à execução, 

presumindo-se concordância com os termos da petição referente ao 

cumprimento de sentença.

2) INTIME-SE o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, INDIQUE nos 

autos a conta bancária para a transferência do valor.

3) DETERMINO que seja expedido o competente ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor (RPV), referente aos honorários 

advocatícios, em benefício do advogado DUÍLIO PIATO JÚNIOR, conforme 

petição de fl. 241.

 4) Após, comprovado o depósito, EXPEÇA-SE o respectivo alvará de 

liberação total do valor em benefício da parte exequente, transferindo-o 

para a conta bancária indicada nos autos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2238 Nr: 373-77.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORC - Terraplanagem, Obras Rodoviárias e 

Construções Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleonice de Fátima Mânica - 

OAB:38730/RS, Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Processo n° 373-77.1999.811.0036 (2238)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Considerando a juntada dos cálculos apresentados pela parte executada 

às fls. 513/514, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se no processo quanto aos referidos cálculos, sob 

pena de preclusão do direito.

Cumpra-se. Intime-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 240 Nr: 383-92.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes 

Ramos Bonjour, Carlos Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anely de Moraes Pereira 

Marlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

Graciele de Almeida Campos - OAB:10.847, João Batista Araújo 

Barbosa - OAB:9.847, Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT, Gustavo Bouvié de Oliveira - OAB:16.323 MT, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea 

Cristina Colombari - OAB:

 Processo n° 383-92.1997.811.0036 (240)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

executada às fls. 1.631/1.632, INTIME-SE a parte exequente, ora 

embargada, para que, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

Código de Processo Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3183 Nr: 558-81.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel, Jean Luis Teixeira, 

Raimar Abílio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 558-81.2000.811.0036

CI: 3183

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que decorreu o prazo para a parte exequente se 

manifestar, embora devidamente intimada via DJE, e manteve-se inerte, 
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ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05 de novembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 510 Nr: 27-34.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bertuol Duarte - 

OAB:13747/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Processo n°27-34.1996.811.0036 (510)Execução de Título 

ExtrajudicialDecisão. Vistos, etc.Decido.Forte em tais fundamentos 

INTIME-SE a parte EXEQUENTE, com o fim de ADVERTI-LA que após o 

transcurso do prazo de 01 (um) ano de arquivamento terá início o prazo 

de prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º do 

NCPC.Ademais, INTIME-SE, também, a parte EXEQUENTE que o processo 

somente será desarquivado, com o intuito de dar continuidade ao presente 

feito executivo, quando, dentro do prazo prescricional, o exequente 

provocar o Poder Judiciário com a devida indicação no feito de bens do 

executado passíveis de penhora. Cumprida a providência acima, 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO, por prazo indeterminado, 

até a continuidade da execução com a indicação de bens para penhora ou 

prescrição do feito.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 06 de novembro de 2019.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2280 Nr: 412-74.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Cândido Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, em nada sendo requerido. 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 04 de dezembro de 2019.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4613 Nr: 510-54.2002.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Surtidão Ltda., Marinelson Gonçalves, 

Valcir de Souza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Processo n° 510-54.2002.811.0036 (4613)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

executada às fls. 131/137, INTIME-SE a parte exequente, ora embargada 

por meio de REMESSA dos autos, para que, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 

1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 623 Nr: 18-38.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Surtidão Ltda., Marinelson Gonçalves, 

Valcir de Souza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Processo n° 18-38.1997.811.0036 (623)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a oposição de exceção de pré-executividade às fls. 163/167, 

INTIME-SE a parte exequente, por meio de REMESSA dos autos, para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se acerca da referida exceção 

oposta, nos termos do art. 350 e 351, do CPC.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2906 Nr: 290-27.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Névio 

Pesavento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos nº 290-27.2000.811.0036 (2906)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.
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 Considerando a certidão de fl.401, INTIME-SE a parte exequente, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique nos autos o endereço atualizado 

da parte executada para realização de sua intimação, bem como requeira 

o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de novembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15550 Nr: 294-15.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maritano de Jesus Santos Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:OAB/RJ 159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Processo n°294-15.2010.811.0036 (15550)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu defensor, para que se 

manifeste sobre extratos de fls.251/252, bem como os documentos de 

fls.256/269 no prazo de 10 (dez) dias, dando o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de novembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47253 Nr: 691-30.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos César de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

denunciado DOMINGOS CÉSAR DE CASTRO E SILVA, brasileiro, 

Ex-Secretário de Cultura do Município de Tesouro – MT, portador de RG nº 

459023, SSP-MT, inscrito no CPF sob o nº 252.763.871-68, filho de 

Antônio de Castro e Silva e Josefina de Castro e Silva, com endereço 

situado à Rua Ponce de Arruda, S/N, Centro, Tesouro/MT, do delito 

imputado na denúncia, art. 10 da Lei 7.347/1985, com fulcro no art. 386, III, 

do CPP, por não constituir o fato infração penal. II. Sem custas 

processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.III. 

Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em julgado, proceda-se com as 

anotações e comunicações devidas, arquivando-se o presente com as 

cautelas de estilo.V. Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 

13/12/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45908 Nr: 2619-50.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grão de Ouro Comércio Atacadista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Vilela Pacheco e Cia. Ltda. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Kurz Roggia - 

OAB:13.301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Gabinete não fez anotação de intimação do autor via 

DJE, na forma determinada na CNGC. Considerando que a secretaria não 

tem como alterar quaisquer movimentação em decisão, nem mesmo para 

fazer publicar a decisão na forma lançada no sistema. Nestes termos 

INTIMO a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento da decisão proferida na ref.49, afim de que manifeste no 

prazo de cinco (05) dias, acerca da tentativa infrutifera de bloqueio de 

valores pelo BACENJUD,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37451 Nr: 809-74.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Santos de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 09/13, para CONDENAR o Acusado 

LEANDRO SANTOS DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido 

aos dias 09/10/1984, natural de Itamarajú-BA, filho de José Messias 

Ribeiro de Andrade e Iraíldes Borges dos Santos, residente e domiciliado 

na Rua Jovino Lopes, na 1621, Bairro Santa Maria Bertilla, Guiratinga-MT, 

como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13279 Nr: 742-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iracy de Souza Silva, Ernesto de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosanna Luzia Silva, Márcia Izaura Salles Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Marco Antonio 

Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT, Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 1) JULGO PROCEDENTE a ação principal de Reintegração de Posse 

ajuizada por MARIA IRACY DE SOUZA SILVA e OUTRO em desfavor de 

ROSANA LUZIA SILVA, em consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado 

em contestação, AÇÃO DE RECONVENÇÃO, e assim o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.INTIME-SE a PARTE REQUERIDA, ROSANA LUZIA SILVA, 

para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuarem o pagamento das 

custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do 

Provimento 40/2014 CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido:Não sendo efetuado o pagamento 
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das custas, em conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 

40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, 

os seguintes documentos, caso o valor das custas sejam inferiores a 

R$1.000,00 (mil reais)Guiratinga/MT, 13/12/2019.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15579 Nr: 323-65.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josmar Jorge da Costa, Iraci Moreno da Costa, Walmor 

Aleixo Moreno, Waldeir Moreno, Suely Aleixo Moreno, Jads Moreno da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elemar Elio Perinazzo, Daniel Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Luiz Antônio 

Vilela - OAB:4195/MT, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B, Thiago Perinazzo - OAB:66435/RS

 Autos n°: 323-65.2010.811.0036 (15579)

Reintegração de Posse

Despacho.

Vistos, etc.

1) CADASTRE-SE nos autos os novos causídicos da PARTE REQUERIDA, 

Dr. Isaías Campos Filho (OAB/MT nº 2.470) e o Dr. Thiago Perinazzo 

(OAB/MT nº 8.780), conforme substabelecimento de fl. 571.

2) CADASTRE-SE nos autos o novo causídico da PARTE REQUERENTE, 

Dr. Thalles Felipe Vieira Lopes Martins (OAB/MT nº 24.816), conforme 

substabelecimento de fl. 553.

3) Ante os quesitos apresentados pela parte requerida às fls. 551/552 e 

documentos juntados em fls. 572/590, INTIME-SE a PARTE REQUERENTE 

para que, no prazo de 05 (cinco), caso queira, apresentar os quesitos 

para a elaboração do laudo pericial.

4) SOMENTE após o cumprimento do item “3” desse decisum, 

NOTIFIQUE-SE o perito nomeado, PREFERENCIALMENTE, por e-mail, para 

informar o dia e horário da realização da perícia, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, para prévia ciência às partes, e acompanhamento dos 

assistentes técnicos das partes.

5) O laudo pericial deverá ser apresentado nos autos após 30 (trinta) dias 

da data de realização da perícia.

6) Após a juntada do laudo nos autos, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41232 Nr: 467-29.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prudencio Alves Lima Neto, Edinei Wuttke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia (fls. 03/07), para isso:a)CONDENO o 

acusado PRUDÊNCIO ALVES LIMA NETO, brasileiro, convivente, 

aposentado, nascido aos 14.01.1966, natural de Grajaú/MA, filho de 

Raimundo Galvão de Souza e Maria de Jesus Pereira Lima de Souza, 

portador do Documento de Identidade RG n° 18803580/SSP-MA, CPF nº 

248.198.593-15, residente e domiciliado na Rua Nicota Silveira, Nº 493, 

Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis-MT, como incurso na pena do artigo 

14 da Lei 10.826/03.b)CONDENO o acusado EDINEI WUTTKE, brasileiro, 

solteiro, aposentado, nascidos aos 24.03.1976, natural de Cascavel – PR, 

filho de Edson Alfredo Wuttke e Lidia Wuttke, portador de RG nº 10223997, 

SSP/MT e CPF nº 627.836.531-68, residente e domiciliado na Avenida Lidio 

Magalhães, nº 653, Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis-MT, como 

incurso na pena do artigo 15 da Lei 10.826/03.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59387 Nr: 2085-38.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Junior Dourado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte requerida Eduardo Junior Dourado de 

Souza, através de seu advogado Fernando Ferreira da Silva, para que 

apresente memoriais escritos no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com 

decisão de ref. 69.

 Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32430 Nr: 994-83.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julinda Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar as partes acerca do calculo de fls, 135/139, elaborado pelo 

contador judicial, manifestando no prazo de dez (10) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15763 Nr: 507-21.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Martins Oliveira, Brasil Veículos Companhia de 

Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Filipin Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, Mariana Ruza - OAB:11882-B/MT, Walef Caik Calixto 

Feitosa - OAB:21.568, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B
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 Intimar as partes através de seus advogados, para que tome 

conhecimento do laudo pericial juntado as fls, 311/314, manifestando no 

prazo de cinco (05)dias, na forma da decisão de fls, 293/294, item 7).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32747 Nr: 1267-62.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcelei Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Rogerio Alves 

Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré através do seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as alegações finais.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47253 Nr: 691-30.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos César de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 691-30.2017.811.0036

Código: 47253

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de ref. 87, em seus efeitos legais 

(art. 597, CPP).

INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões recursais, no 

prazo de 08 (oito) dias.

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 752-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Processo nº 752-85.2017.811.0036

Cód. 47315

Ação Penal

Decisão

Vistos, etc.

Por ser tempestiva, e eivada dos pressupostos recursais, RECEBO a 

presente apelação de ref. 117 em seu efeito suspensivo (art.597 do CPP).

Já tendo o apelante apresentando suas razões recursais, INTIME-SE o 

apelado para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente suas 

contrarrazões.

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6966 Nr: 835-58.2004.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Processo n° 835-58.2004.811.0036 (6966)

Execução de Título Judicial

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial promovido por SINDICATO 

DOS TRABALHADORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS DE GUIRATINGA, em 

face do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, ambos igualmente qualificados nos 

presentes autos.

Durante o trâmite processual, logo após a intimação da parte executada 

(fl. 286), a mesma juntou espontaneamente nos autos, o documento 

referente ao pagamento integral do débito perseguido, conforme 

comprovante de depósito bancário juntado em fls. 288/297.

 A parte exequente, após intimação, manifestou-se pelo levantamento do 

valor depositado e extinção do feito em razão da satisfação do débito 

(fl.287).

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Observa-se, que houve o pagamento integral do débito executado pelo 

depósito judicial comprovado nos autos, de modo que está depositado em 

juízo o valor em dinheiro para o pagamento total da dívida, não restando 

alternativa a este Juízo a não ser reconhecer que o presente feito 

alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor depositado 

judicialmente, na forma como indicada pela exequente, transferindo os 

valores para a conta bancária indicada no petitório de fls. 298/299.

DEIXO de condenar a parte executada ao pagamento das custas 

processuais, visto que quitou a dívida de forma espontânea, sem colocar 

resistência a presente Ação.

Após o cumprimento da mencionada determinação e certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Expeça-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 538 de 1782



Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32867 Nr: 22-79.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdecy dos Anjos Machado, Leomar Gomes 

Machado, Antenor Machado Neto, Ney Andrade dos Anjos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:

 Autos n°: 22-79.2014.811.0036 (32867)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos, etc.

Ante os documentos de fls. 113/119, INTIME-SE a Parte Exequente, por 

meio de seus causídicos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique a 

conta bancária para expedição dos respectivos alvarás.

Em seguida, EXPEÇAM-SE os alvarás, conforme a conta indicada pela 

parte exequente.

Por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/12/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15763 Nr: 507-21.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Martins Oliveira, Brasil Veículos Companhia de 

Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Filipin Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, Mariana Ruza - OAB:11882-B/MT, Walef Caik Calixto 

Feitosa - OAB:21.568, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi expedido o Alvará Eletrônico de nº. 

575124-1/2019, no valor de R$ 1.744,52 (um mil e setecentos e quarenta e 

quatro reais e cinquenta e dois centavos) em benefício da Dra. Alline 

Aparecida da Cruz Ferraz Pessoa, referente ao levantamento dos 

honorários periciais, autorizado pelo MM. Juiz às fl. 302.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55733 Nr: 618-24.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emília Brito dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luís Renato Martins Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT, Rogerio Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:MT 16.686-O

 (...) .DO PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE SEMOVENTES (FLS. 

68/69)INDEFIRO o pedido de alvará para alienação de semoventes, uma 

vez que, além do pedido não se encontrar corroborado com documentos 

úteis e necessários a fim de justificar a medida, o herdeiro Luis Henrique 

Miranda Cunha impugna o pedido em fls. 140/147.DOS PEDIDOS DE FLS. 

112/113 E 127/129INDEFIRO, por ora, o pedido da inventariante realizado 

às fls. 112/113 e 127/129, haja vista que o levantamento das dívidas do de 

cujus poderá ser realizada via encaminhamento de ofícios às instituições 

financeiras.DOS PEDIDOS DE FLS. 140/147DEFIRO PARCIALMENTE os 

pedidos formulados pelo herdeiro Luis Henrique Miranda Cunha, tão só, 

para acolher impugnação da venda de semoventes do Espolio antes de 

apresentado o plano de partilha, uma vez que o mencionado pedido de 

venda não foi justificado com os documentos necessários.Não prospera o 

pedido de alugueis, vez que cabe a administração dos bens ao 

inventariante, logo, sua ocupação por esse enseja o mero exercício de 

direito.Quanto ao pedido de substituição de inventariante, tal pedido 

deverá ser protocolado e distribuído em autos apartados para que ocorra 

a devida dilação probatória.Ao ensejo CADASTRE-SE como causídico do 

herdeiro Luis Henrique Miranda Cunha, o Dr. Paulo Cesar de Oliveira – 

OAB 16.686-O.INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste acerca dos bens indicados como sonegados às fls. 

140/147.DA PETIÇÃO DE FL. 151EXPEÇA-SE ofício às agencias das 

instituição financeiras Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco e Banco da 

Amazônia, localizadas nessa Comarca, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe sobre todas as dívidas do de cujus LUIS RENATO MARTINS 

CUNHA.Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-seExpeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

13/12/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36896 Nr: 579-32.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Cardoso Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Bezerra Rodrigues - 

OAB:19829-MT, Viviani Mantovani Carrenho Bertoni - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi expedido o Alvará Eletrônico de nº. 

574810-0/2019, no valor de R$ 22.407,35 (vinte e dois mil e quatrocentos 

e sete reais e trinta e cinco centavos) em benefício de Antônio Carlos 

Nascimento Pereira, referente ao levantamento do principal na forma da 

petição do advogado na ref. 88, descontado os honorários contratuais do 

montante, bem como foi expedido o Alvará Eletrônico de nº. 

574814-3/2019, na importância de R$ 7.731,28 (sete mil e setecentos e 

trinta e um reais e vinte e oito centavos) em favor da advogada Dra. 

Viviani Mantovani Carrenho Bertoni, referente ao levantamento dos 

honorários contratuais, descontados os valores do principal do autor 

indicado na petição de ref. 88. Certifico ainda que, foi expedido o Alvará 

Eletrônico de nº. 574801-1/2019, no valor de R$ 3.554,24 (três mil e 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) em 

benefício da advogada Dra. Viviani Mantovani Carrenho Bertoni, referente 

ao levantamento dos honorários sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47253 Nr: 691-30.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos César de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar o acusado através de seu advogado, para que dentro do prazo 

legal, apresente as contra-razões a apelação, na forma deliberada no 

despacho de ref. 90

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 752-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Intimar o acusado através de seu advogado, para que dentro do prazo 

legal, apresente as contra-razões a apelação, na forma deliberada no 

despacho de ref. 120

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 1267-28.2014.811.0036

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista Gonçalves, Fátima Figueiredo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a sentença de ref. 71, NÃO houve a publicação no 

DJE, vez que deve sair do gabinete com a publicação registrada. 

Considerando a impossibilidade da secretaria de publicar a materia. INTIMO 

a parte autora através de seu advogado, para que tome conhecimento da 

r. sentença de ref. 71 e manifeste querendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 67102 Nr: 1550-75.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 04/06, 

para:a)ABSOLVER o acusado RONY PAULO DE JESUS SOUZA, brasileiro, 

casado, marceneiro, nascido aos 25/11/1978, em Guiratinga-MT, filho de 

Alírio de Jesus Souza e Maria de Jesus Miranda, RG nº 10246371 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua Dr. Juliano José da Silva, nº 1137, Bairro 

Santa Maria Bertila, Guiratinga/MT, do crime previsto no art. 147 do Código 

Penal.b) CONDENAR o Acusado RONY PAULO DE JESUS SOUZA, já 

qualificado nos autos, como incurso na pena do crime previsto no art. 

24-A da Lei 11.340/06.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

16/12/2019.Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11910 Nr: 864-06.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luzia Martins de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180, Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar o advogado dos autores da certidão do Distribuidor de fls, 214, 

dando conta da habilitação dos herdeiros. Devendo o causidico após o 

repasse aos herdeiros comprovar nos autos a prestação de contas, sob 

pena de crime de responsabilidade

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31604 Nr: 197-10.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristobal Wilson Fernandes Martines

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Assad Negrelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei nos autos que o mandado de fl. 116, com 

finalidade de proceder a imissão do Sr. Cristobal Wilson Fernandes 

Martines, não obteve êxito em sua finalidade, tendo em vista que não foi 

entregue matrícula do imóvel para á Oficial de Justiça, conforme certidão 

de fl.116.

Guiratinga - MT, 16 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7790 Nr: 466-30.2005.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DE OLIVEIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP
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 Autos n° 466-30.2005.811.0036 (7790)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que a Defensoria Pública deixou de atuar na comarca de 

Guiratinga/MT.

1) Dessa forma, NOMEIO como Defensor Dativo para atuar na defesa do 

réu Alexandro de Oliveira Teles, vulgo “Pinho”, inclusive na Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri a ser posteriormente designada, o 

Advogado DR. ISAÍAS CAMPOS FILHO, OAB/MT 2470.

2) Nesse sentido, INTIME-SE o Nobre Procurador da referida nomeação e 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol de testemunhas que 

irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em querendo, juntar 

documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP).

3) Após, voltem os autos conclusos para designação de júri.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 06/11/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62519 Nr: 3096-05.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Mandado com finalidade de intimar o requerido 

Itamar Almeida foi devidamente cumprido, porém o mesmo se recusou a 

ouvir a leitura do mandado e Sentença e após receber cópias dos dois se 

recusou também em exarar seu ciente, de acordo com certidão do Oficial 

de Justiça. No mais, certifico e dou fé que intimo a parte requerida Itamar 

Almeida para que, se for de seu interesse, apresente contestação à 

Sentença de ref. 88.

 Guiratinga - MT, 17 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60825 Nr: 2613-72.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kristofer Ribeiro de Almeida Amancio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2019.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245 Nr: 20-81.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Coelho de Souza, José Herculano 

Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente através do seu advogado 

para que no prazo legal, manifeste-se a cerca da certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 495 e 495Vº.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31759 Nr: 354-80.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os presentes autos foram desarquivados por força 

da petição de fls, 156/164, requerendo o cancelamento da averbação na 

matricula nº 9.455. Verifica-se nos autos que houve o deferimento do 

requerimento e a necessária comunicação ao Cartório de Registro, 

conforme se vê as fls, 166/167, em 18/09/2019. Restando atingido a 

finalidade processual, vez que o presente processo já transitou em 

julgado. Nesta data encaminho os autos ao arquivo definitivo.

Guiratinga - MT, 18 de dezembro de 2019.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13279 Nr: 742-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iracy de Souza Silva, Ernesto de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosanna Luzia Silva, Márcia Izaura Salles Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Marco Antonio 

Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT, Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Considerando a decisão proferida as fls, 361/369, que embora anotada 

para publicação NÃO houve as anotações auomaticas de envio para 

publicação, gerando falhas nas publicações originarias do Gabinete nos 

ultimos dias. Fato comunicado a assessoria do Juiz para tomar as 

providências necessárias. Considerando que até a presente data NÃO 

houve resolução do problema, afim de dar o devido andamento 

processual, nesta data impulsiono os presentes autos para: INTIMAR as 

partes através de seus advogados para que tome conhecimento da 

decisão proferida nos autos as fls, 361/369, manifestando e requerendo o 

necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37544 Nr: 858-18.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Gonçalves -ME, Valdivino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei nos autos que o mandado de penhora e 

avaliação de ref: 95, com finalidade de efetuar a penhora e avaliação de 

50% de um lote para construção e intimar a parte executada e seu 

cônjuge, foi parcialmente cumprido tendo em vista que foi procedida a 

penhora e intimação do executado Valdivino Gonçalves-Me, porém o 

mesmo negou ser depositário pois afirma que tais bens não lhe pertence, 

não sendo possível realizar a avaliação conforme certidão do Oficial de 

Justiça de ref: 94. Certifico ainda que, intimo a parte exequente para tome 

ciência da certidão do Oficial de Justiça de ref: 94, informando sobre as 

guias a serem pagas.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37543 Nr: 857-33.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Gonçalves -ME, Valdivino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei nos autos que o mandado de penhora e 

avaliação de ref: 95, com finalidade de efetuar a penhora e avaliação de 

50% de um lote para construção e intimar a parte executada e seu 

cônjuge, foi parcialmente cumprido tendo em vista que foi procedida a 

penhora e intimação do executado Valdivino Gonçalves-Me, porém o 

mesmo negou ser depositário pois afirma que tais bens não lhe pertence, 

não sendo possível realizar a avaliação conforme certidão do Oficial de 

Justiça de ref: 94. Certifico ainda que, intimo a parte exequente para tome 

ciência da certidão do Oficial de Justiça de ref: 94, informando sobre as 

guias a serem pagas.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31604 Nr: 197-10.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristobal Wilson Fernandes Martines

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Assad Negrelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Ofício 3231/2019 informando sobre a rescisão do 

contrato de Arrendamento Rural para pastagem, realizado em 05 de 

outubro de 2009, celebrado entre as partes deste processo, retornou sem 

que sua determinação fosse cumprida, tendo em vista que na mensagem 

anexada pelo Distribuidor de Penápolis é exposto que não há o que se 

fazer naquela serventia, vez que tal título não foi registrado naquele 

Notário e Registrador 1° Ofício de Registro de títulos e documentos da 

cidade, ressaltando ainda que há carimbo de registro no RTD de São José 

do Rio Preto, domicílio da outra parte.

 Guiratinga - MT, 19 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57830 Nr: 1500-83.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para que a defesa, através de 

seu Advogado Fernando Ferreira da Silva, apresentasse os memoriais 

finais, embora devidamente intimado, de acordo com Decisão de ref. 47, 

via DJE n° 10578 de 16/09/2019 e publicado no dia 17/09/2019, de acordo 

com ref. 64.

Guiratinga - MT, 19 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33943 Nr: 822-10.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL INSS ROO-MT - OAB:1954487-1

 CERTIDÃO

Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o decorreu o prazo legal, sem recurso das partes 

no dia 19/11/2019, na forma da certidão de fls, 106 Decorrido o prazo os 

autos serão arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32307 Nr: 880-47.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Eduardo da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 542 de 1782



 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o decorreu o prazo legal, sem recurso das partes 

no dia 26/11/2019, na forma da certidão de fls, 111 Decorrido o prazo os 

autos serão arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61583 Nr: 2937-62.2018.811.0036

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dultra, Valdomiro Figueiredo 

Neves, José Leopoldo de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta Precatória com a finalidade de realizar a 

inquirição das Testemunhas de Acusação, retornou com a sua finalidade 

parcialmente cumprida, tendo em vista que não foi possível intimar as 

Testemunhas Joelma Silva Diniz e Selma Souza Silva, pelo fato de a última 

não residir mais no local designado, estando a casa fechada com cadeado 

e com placas de vendas, no mais, a testemunha supramencionada Joelma 

Silva Diniz não foi localizada, pois o número da casa não existe, ficando 

ambos em lugar incerto e não sabido, restando negativa a diligência de 

intimá-las, de acordo com Certidão do Oficial de Justiça de ref. 48.

 Guiratinga - MT, 20 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32971 Nr: 106-80.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Moura Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação das partes acerca 

do retorno dos autos. Apesar das partes serem intimadas através do DJE 

nº 10467, publicado em 04/04/2019. Ainda a Intimação pessoal do PGE via 

correio, na forma das fls, 304/304v. Conforme autorização pelo art. 47 da 

Ordem de Serviço nº 01/2014, remeto o presente feito ao Cartório 

distribuidor para as baixas e anotações de estilo, tendo em vista o 

decurso do prazo de quinze (15) dias da intimação das partes sobre o 

retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6193 Nr: 1092-20.2003.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSINA SOUZA DE REZENDE, Deuzélia Gabriel de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Natanael Gabriel de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CABRAL GARCIA 

NOGUEIRA - OAB:13082, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão proferida as fls, 193, que embora anotada para 

publicação NÃO houve as anotações automáticas de envio para 

publicação, gerando falhas nas publicações originarias do Gabinete nos 

últimos dias. Fato comunicado a assessoria do Juiz para tomar as 

providências necessárias, a qual gerou o protocolo de chamada nº 

361950. Considerando que até a presente data NÃO houve resolução do 

problema, afim de dar o devido andamento processual, nesta data 

impulsiono os presentes autos para: INTIMAR as partes através de seus 

advogados para que tome conhecimento da decisão proferida nos autos 

as fls, 193, manifestando e requerendo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15579 Nr: 323-65.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josmar Jorge da Costa, Iraci Moreno da Costa, Walmor 

Aleixo Moreno, Waldeir Moreno, Suely Aleixo Moreno, Jads Moreno da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elemar Elio Perinazzo, Daniel Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Luiz Antônio 

Vilela - OAB:4195/MT, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B, Thiago Perinazzo - OAB:66435/RS

 Considerando a decisão proferida as fls, 593, que embora anotada para 

publicação NÃO houve as anotações automáticas de envio para 

publicação, gerando falhas nas publicações originarias do Gabinete nos 

últimos dias. Fato comunicado a assessoria do Juiz para tomar as 

providências necessárias, a qual gerou o protocolo de chamada nº 

361950. Considerando que até a presente data NÃO houve resolução do 

problema, afim de dar o devido andamento processual, nesta data 

impulsiono os presentes autos para: INTIMAR as partes através de seus 

advogados para que tome conhecimento da decisão proferida nos autos 

as fls, 593, manifestando e requerendo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15550 Nr: 294-15.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maritano de Jesus Santos Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:OAB/RJ 159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT
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 Considerando a decisão proferida as fls, 281, que embora anotada para 

publicação NÃO houve as anotações automáticas de envio para 

publicação, gerando falhas nas publicações originarias do Gabinete nos 

últimos dias. Fato comunicado a assessoria do Juiz para tomar as 

providências necessárias, a qual gerou o protocolo de chamada nº 

361950. Considerando que até a presente data NÃO houve resolução do 

problema, afim de dar o devido andamento processual, nesta data 

impulsiono os presentes autos para: INTIMAR as partes através de seus 

advogados para que tome conhecimento da decisão proferida nos autos 

as fls, 281, manifestando e requerendo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2280 Nr: 412-74.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Cândido Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 Considerando a sentença proferida as fls, 232/233, que embora anotada 

para publicação NÃO houve as anotações automáticas de envio para 

publicação, gerando falhas nas publicações originarias do Gabinete nos 

últimos dias. Fato comunicado a assessoria do Juiz para tomar as 

providências necessárias, a qual gerou o protocolo de chamada nº 

361950. Considerando que até a presente data NÃO houve resolução do 

problema, afim de dar o devido andamento processual, nesta data 

impulsiono os presentes autos para: INTIMAR as partes através de seus 

advogados para que tome conhecimento da sent5ença de fls, 232/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2806 Nr: 197-64.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Dirce Margarida de Brida 

Mariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Considerando a decisão proferida as fls, 344, que embora anotada para 

publicação NÃO houve as anotações automáticas de envio para 

publicação, gerando falhas nas publicações originarias do Gabinete nos 

últimos dias. Fato comunicado a assessoria do Juiz para tomar as 

providências necessárias, a qual gerou o protocolo de chamada nº 

361950. Considerando que até a presente data NÃO houve resolução do 

problema, afim de dar o devido andamento processual, nesta data 

impulsiono os presentes autos para: INTIMAR a parte autora através de 

seus advogados para que tome conhecimento da decisão proferida nos 

autos as fls, 344, manifestando e requerendo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57139 Nr: 1229-74.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Diomidio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 59, de acordo 

com Decisão de ref. 33.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60506 Nr: 2494-14.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Rocha Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 38, de acordo 

com Decisão de ref. 16.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57992 Nr: 1538-95.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Lopes Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 43, de acordo 

com Decisão de ref. 20.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60701 Nr: 2574-75.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzidete dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 
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OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 42, de acordo 

com Decisão de ref. 20.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59197 Nr: 2001-37.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Anicésio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias acercar do Laudo Médico juntado na ref. 45, de acordo 

com Decisão de ref. 26.

 Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 1277-09.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Alves Pereira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico e dou que, que analisando os autos, constatei que até a 

presente data NÃO houve por parte do advogado do autor a comprovação 

da prestação de contas determinada pelo MM. Juiz no despacho de fls, 

157. Considerando que a liberação dos valores ocorreram em setembro de 

2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32896 Nr: 48-77.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Pereira dos Santos, Francelino Pedro 

da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.681-MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Mandado com a finalidade de Intimar os réus sobre 

o inteiro teor da sentença retornou com a sua finalidade parcialmente 

cumprida, tendo em vista que não foi possível intimar o réu Francelino 

Pedro da Silva Filho, pelo fato de o mesmo ser falecido, sendo tal fato 

público notório, pois trata-se de figura pública, popularmente conhecido 

como Francinha. No mais, certifico que foi possível intimar o réu Valdemar 

Pereira dos Santos, tendo o mesmo afirmado que pretende recorrer da 

sentença, porém, não tem advogado constituído, em virtude de o 

supracitado réu ser representado pela Defensoria Pública, no entanto, 

mister se faz expor que a mesma não mais funciona nesta comarca, de 

acordo com certidão do Oficial de Justiça de fls. 278

Guiratinga - MT, 23 de dezembro de 2019.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32041 Nr: 634-51.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certifico e dou fé, que analisando os autos, constatei que até a presente 

data NÃO houve nos autos a comprovação de prestação de contas por 

parte do advogado do autor, acerca da liberação integral do principal em 

favor do advogado. Considerando o despacho de fls, 194, do MM. Juiz 

determinando a prestação de contas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6081 Nr: 1203-04.2003.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcílio Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5.921-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, constatei nos autos que o mandado de penhora – 

avaliação – intimação – registro de fls. 419/421, com finalidade de efetuar 

a penhora e avaliação, intimação e efetuar o registro da penhora, foi 

parcialmente cumprida, tendo em vista que foi procedida a penhora, 

intimação e registro no cartório, só não sendo possível efetuar a avaliação 

do bem, conforme certidão da Oficial de Justiça de fl. 420Vº.Certifico 

ainda que intimo a parte autora para que recolha o valor da condução da 

O f i c i a l  n o  s i t e  d o  t r i b u n a l  d e  j u s t i ç a  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, sendo duas 

02(duas) guias no valor R$ 30,00 (trinta reais).

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46687 Nr: 405-52.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia (fls. 01/03), para CONDENAR o Acusado 

JÚLIO CÉSAR SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de 

Rondonópolis/MT, nascido em 18.04.1974, filho de Joaquim Alves dos 

Santos e Maria Antônia da Silva, residente e domiciliado na Rua 07, s/nº, 

Bairro Santa Terezinha, município de Tesouro-MT, como incurso na pena 

do artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 07/01/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10070 Nr: 1000-37.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Pessoa - OAB:49623-PR, 

Jose Luiz Guilherme - OAB:46.537/PR, Maicow Régis de Freitas 

Mercer - OAB:50885/PR, MATHEUS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA - 

OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNEIRO - OAB:8379/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através dos seus advogados para 

que no prazo legal, manifestem acerca do retorno dos autos, bem como da 

decisão do agravo de fls. 666/670, requerendo o entenderem de direito.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 999-52.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDO DE SOUZA - 

OAB:70147, Camila Pessoa - OAB:49623-PR, MATHEUS HENRIQUE 

CARDOSO PEREIRA - OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - 

OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNEIRO - OAB:8379/MT, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através dos seus advogados para 

que no prazo legal, manifestem acerca do retorno dos autos, bem como da 

decisão do agravo de fls. 733/737, requerendo o entenderem de direito.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38111 Nr: 1127-57.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Floriano Reingruber - 

OAB:99.323/SP

 Processo n° 1127-57.2015.811.0036 (38111)

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte executada 

em face da sentença de fl.67.

Em suas razões, a parte embargante alega a ocorrência de omissão 

quanto ao pedido de gratuidade nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita conforme pretende a 

parte executada é necessário a juntada da declaração de pobreza e a 

EFETIVA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Contudo, compulsando o presente feito, não se verifica nos autos 

qualquer documento suficiente que se preste para provar que a parte 

executada é pobre nos termos da Lei 1060/50, uma vez que apenas a 

declaração do advogado de que o cliente é pobre nos termos da lei é 

bastante frágil, para demonstrar o alegado.

Ademais, importante ressaltar, que somente em casos excepcionais deve 

ser deferido o benefício pleiteado, pois tal benefício não se trata de 

possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, 

mas garantir acesso à justiça daqueles que são considerados 

hipossucientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda.

Assim, não basta a mera declaração acostada a inicial ou simples pedido, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme estabelece o 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando a alegada omissão, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, a sentença combatida de fl.67.

Após, CUMPRAM-SE as determinações expostas à fl.67.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 424-87.2019.811.0036

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de retificação 

de registro civil, em consequência, extingo o processo, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, para isso:1) DETERMINO a 

alteração do nome da genitora da requerente nos assentamentos de 

Registro Civil, nos termos do art. 109 e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 de 

Dezembro de 1973, para que seja anotado da seguinte forma: CELESTINA 

ALVES OLIVEIRA, isso é, com a devida RETIFICAÇÃO do sobrenome.2) 

Nesse sentido, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil de Guiratinga – MT para o cumprimento da 
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referida determinação, nos termos do art. 109 e seguintes da Lei nº 6.015, 

de 31 de Dezembro de 1973.3) DETERMINO que CONSTE no respectivo 

Mandado de Averbação que a referida retificação do registro civil da 

requerente, deverá ser realizada, GRATUITAMENTE, visto o erro ocorreu 

por culpa da serventia.4) CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Transitado 

em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Guiratinga/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55153 Nr: 367-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itiquira Armazéns Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rachid Jorge - 

OAB:MT/ 15.936, Luciano André Frizão - OAB:8340-B, Marcos 

Martinho Avallone Pires - OAB:4626-MT, Patricia Rey Carvalho 

Rachid - OAB:MT 12.590

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerente para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

Guiratinga - MT, 7 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 1134-44.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida a fim de que especifique e 

justifique as provas que ainda pretende produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, ou manifeste-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide

Guiratinga - MT, 7 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59843 Nr: 2252-55.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Soares de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03 para 

CONDENAR o Acusado LÁZARO SOARES DE ALMEIDA, brasileiro, 

solteiro, serviços gerais, nascido aos 02/10/1965, em Guiratinga/MT, filho 

de Epitácio Soares de Almeida e Zelice Carvalho de Almeida, portador do 

Rg nº 26330695 SSP/MT, e CPF n° 367.821.221-20, residente e domiciliado 

na Rua Residencial Av: Araguaia, nº 92, Bairro Santa Cruz, Guiratinga/MT, 

como incurso nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97 e artigo 330 do 

Código Penal.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

07/01/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62517 Nr: 3095-20.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Henrique Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 03/05, para 

CONDENAR o Acusado FÁBIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS, alcunha 

Cipó, brasileiro, casado, gerente de fazenda, nascido aos 27/03/1981, em 

Itaguajé/PR, filho de Geraldo Ribeiro dos Santos e Filomena Carmo Tenório, 

portador do RG nº 78396490 SESP/PR, CPF nº 030.555.394-64, residente 

e domiciliado na Rua Generoso Ponce, nº 805, Bairro Centro, 

Guiratinga-MT, como incurso nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e 

art. 306 da Lei nº 9.503/97 na forma do art. 69 do Código Penal.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 07/01/2020.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 3099-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmiano Cotrim Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Antonio Santana 

Salioni - OAB:21537, Izabel Santana Salioni - OAB:18541

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 06/08, para 

CONDENAR o Acusado FIRMIANO COTRIM FILHO, brasileiro, casado, 

engenheiro agrônomo, nascido aos 08/09/1960, em Estrela D’Oeste/SP, 

filho de Firmiano Cotrim e Iracema Michelan Cotrim, portador do RG nº 

88611267 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 054.942.528-41, residente na 

Rua Sergipe, nº 600, Bairro Centro, Pedra Preta/MT, como incurso na pena 

do artigo 14 da Lei 10.826/03.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 07/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 1906-07.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gambini, Ana Aires de Melo Gambini, 

José Fernandes Gambini, Sérgio Gambini, Luciana Moda Gambini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Thais Daniela Tussolini de Almeida - 

OAB:21589/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo novamente a parte autora para, no prazo 

legal, comprovar nos autos o recolhimento da diligência da Oficiala de 

Justiça.

Guiratinga - MT, 8 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 938-89.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Junior Pesavento-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE ALCÂNTARA - OAB:0, 

Marisa Pinheiro Cavalcanti - Procuradora Federal - OAB:Mat. 

1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n°: 938-89.2009.811.0036 (14872)Execução FiscalDecisão.Vistos, 

etc.INDEFIRO os pedidos realizados pela parte exequente às fls. 98/99, 

uma vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – Foro Judicial em seu Capítulo II, Seção 13, item “2.13.3” determina 

que os depósitos judiciais somente serão liberados por meio de alvará 

judicial, a qual dispõe em ipsis litteris:“2.13.3 – Os depósitos judiciais 

somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da 

respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou 

eletronicamente), que será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 38 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.”Já em relação à quebra do sigilo fiscal da parte 

executada com a expedição de ofício para a Receita Federal e Infojud, o 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca da 

questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma 

de possibilitar, no interesse exclusivo da parte autora e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obtenção de 

informações quanto ao endereço da parte.Desse modo, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio de remessa dos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, INDIQUE nos autos CONTA BANCÁRIA OFICIAL e o CNPJ a fim 

de que seja expedido o competente alvará, bem como, oportunamente, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito e 

consequente devolução dos valores depositados em Juízo à parte 

executada.Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM s autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

07/01/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16429 Nr: 1170-67.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transleite Prata Coelho S/C Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charbel Carloni Salzedas - 

OAB:213865/SP, Daniela Figueiró de Miranda - OAB:104.219, Murilo 

de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Junior - OAB:3719, Emerson Alves de 

Freitas - OAB:21.610-E

 Autos nº 1170-67.2010.811.0036 (16429)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerida, 

em face da sentença de fl. 341/342.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

sentença de fato foi omissa no ponto impugnado, considerando que houve 

deposito de valores nos autos durante o trâmite processual.

Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO, com alteração do julgado da sentença, 

apenas para ACRESCENTAR o item no dispositivo da decisão de fl. 340, o 

qual passará a constar o seguinte que deverá ser cumprido pela 

Secretaria:

DETERMINO que a secretaria EXPEÇA-SE o competente Alvará de 

liberação de todo o valor depositado em Conta Única vinculado aos autos, 

em favor da parte requerida, transferindo o valor para a conta bancária 

expressa à fl. 336, uma vez que a procuração de fl. 185 atribui o poder de 

“transigir e dar quitação” ao respectivo causídico.

Após cumprimento das determinações da presente decisão e a expedição 

de ofício ao cartório (fl. 340/v), CERTIFIQUE-SE a serventia e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16727 Nr: 153-59.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Joaquim Soares de Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.681-MT, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Diante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença 

de fls. 305/308, consoante os fundamentos supra delineados.Salvo 

interposição de recurso, REMETAM-SE os presentes autos à Contadoria 

Judicial, ante a presença de interesse público, para fins da devida 

atualização do débito com base na sentença de fls. 166/169.Após a 

juntada dos cálculos da Contadoria Judicial, DETERMINO que seja expedido 

ofício requisitório de precatório ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme estabelece o art. 

535, §3º, I do CPC, para que se faça o pagamento de ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito executado 

(art. 100 da Constituição Federal).Após, comprovado o depósito na Conta 

Judicial, EXPEÇA-SE o respectivo alvará.Com o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências. Guiratinga/MT, 07/01/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32344 Nr: 913-37.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Jesus Vieira da Silva Junior ME, Natalino 

Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO COM EFEITO INFRINGENTE, para anular a 

sentença de fl. 127. e tornar sem efeito a condenação ao pagamento das 

custas processuais calculadas à fl. 220.1) Dando prosseguimento ao 

feito, INDEFIRO o pedido de Bacenjud, realizado às fls. 150/152, vez que a 

parte exequente não colacionou nos autos os cálculos e valor atualizado 

do débito exequendo.2) Após, INTIME-SE a parte exequente, por meio de 

seu advogado constituído, para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira 

o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.3) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 07/01/2020.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35593 Nr: 111-68.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleveilton Ferreira Ribeiro-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio José Segala - 

OAB:11357-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo novamente a parte requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito. 

Guiratinga - MT, 8 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 Autos n°: 230-10.2007.811.0036 (10967)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos, etc.

Inicialmente, cumpre asseverar que a Sra. Marisa Augusta da Silva NÃO 

consta entre as partes do presente processo, bem como não se encontra 

habilitada nos autos como terceira interessada, razão pela qual deverá ser 

NOTIFICADA pela secretaria dessa Vara Única em eventual momento que 

sua causídica entrar em contato, quanto a imprescindibilidade de 

habilitação nos presentes autos ou distribuição de um novel processo 

para pleitear seus interesses.

Contudo, em observância aos princípios da boa-fé processual e 

acessibilidade da justiça, OFICIE-SE o MTPREV, com cópia da decisão 

liminar na Ação Rescisória nº 1002259-07.2019.8.11.0000, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se, além da sustação do 

benefício da Sr. Dailaine Cesar de Oliveira, também houve o 

restabelecimento do benefício nos mesmos valores antes percebidos 

pelas Sras. Rosa Rodrigues Pereira e Marisa Augusta da Silva.

Ademais, em razão do tramite da Ação Rescisória nº 

1002259-07.2019.8.11.0000, DETERMINO que a serventia AGUARDE a 

decisão final do Tribunal, encaminhando o presente feito para o ARQUIVO 

PROVISÓRIO.

Após, aportar nos autos o Acórdão final, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10999 Nr: 252-68.2007.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Tânia Ribeiro Moraes Crevelaro, Lupércio 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, Zuleica Rister - 

OAB:56282/SP

 Autos nº 252-68.2007.811.0036 (10999)Carta PrecatóriaDecisão.Vistos, 

etc.Trata-se de Carta Precatória encaminhada ao presente Juízo com o 

intuito de proceder a avaliação e arrematação de parte do imóvel rural 

situado nessa Comarca sob matrícula nº 403 nessa RGI, cujos autos de 

execução nº 0368/03 movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de 

SILVIA TANIA RIBEIRO CREVELARO e LUPERCIO CREVELARO, todos já 

qualificados nos autos.Em decisão de fl. 270, deferiu-se o pedido da parte 

executada (fls. 242/243), quanto a realização de uma nova avaliação no 

imóvel penhorado nos autos.Apresentada a proposta de honorários 

periciais à fl. 278, intimou-se, pela primeira vez, a parte executada a 

impugnar o valor proposto ou depositar o montante nos autos, conforme 

certidão de fl. 280, bem como se realizou uma nova intimação da parte 

executada à fl. 302, acerca do pagamento dos honorários periciais.Em 

contrapartida, a parte executada apresenta reiteradas manifestações 

idênticas, em que pugna pela realização do laudo, petições essas às fls. 

284/285, fls. 299/300 e fls. 305/306.Assim, ante o evidente ânimo da parte 

executada em não depositar o valor dos honorários periciais, peticionando 

nos autos manifestações claramente protelatórias, INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu causídico, PELA ÚLTIMA VEZ, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, deposite nos autos o valor dos honorários 

periciais indicados à fl. 278, sob pena de pagamento de multa por litigância 

de má-fé, nos termos do art. 80, inc. IV, c/c art. 81, ambos do CPC.Além da 

supracitada multa, caso a parte executada não deposite nos autos o valor 

dos honorários periciais ou desista expressamente da realização de novo 

laudo pericial, DECLARO, desde já, a REVOGAÇÃO da decisão que 

determinou a realização de uma nova avaliação do imóvel de fl. 270, uma 

vez que a parte executada demonstra utilizar-se de tal pleito como mero 

instrumento protelatório.Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

a u t o s  c o n c l u s o s . C u m p r a - s e .  I n t i m e m - s e E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/MT, 07/01/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12572 Nr: 63-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gilberto Flávio Goellner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR. - 

OAB:4735-MT, João Roberto Ziliani - OAB:644, Marcelo Martins de 

Oliveira - OAB:5.958/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 63-56.2008.811.0036 (12572)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 255, vez que não consta nos autos os 

documentos requeridos em determinação de fl. 222, bem como a parte não 

juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas para a 

expedição da competente carta de adjudicação.

Desse modo, INTIME-SE a PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumpra as determinações de fl. 222, bem como junte aos 

autos o comprovante de pagamento das custas e emolumentos para a 

expedição da respectiva carta de adjudicação.

 Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12888 Nr: 358-93.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Abel Vilela, Maria Barros Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Pontremolez Junior, Angelita Pontremolez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533

 Autos n°: 358-93.2008.811.0036 (12888)

Cumprimento de Sentença

 Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido retro da parte exequente de fls. 169/170 para determinar 

a penhora dos imóveis indicados, registrados sob as matrículas nº 9.589 e 

9.590 do RGI desta Comarca (fls. 140/143), de propriedade da parte 

executada. Assim:

1) DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO dos 

imóveis indicados e NOMEIO a parte executada como depositária do bem.

 2) No mesmo ato, INTIMEM-SE a parte executada e cônjuge, caso seja 

casada, para que tenham ciência da penhora e da nomeação como 

depositária do bem. Além disso, INTIME-SE a parte para que, no prazo 

legal, caso queira, apresente impugnação nos autos, por meio de 

advogado.

3) Após, afim de conferir segurança jurídica e publicidade ao ato, 

PROCEDA-SE ao registro da penhora do referido bem no Cartório de 

Registro de Imóveis competente.

4) Por fim, nada sendo apresentado pelo executado, INTIMEM-SE as Partes 

para que, se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo, no prazo 

de 10 (dez) dias. Ressalte-se que, a Parte Exequente deverá dizer, em 

especial, quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação judicial 

do bem.

 5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e façam CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/01/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14732 Nr: 802-92.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Taise Campanelli Ohara 

- OAB:1378646, PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:av ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, motivo 

pelo qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação de custas e honorários.Com o Trânsito em julgado da 

presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de nova 

determinação, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 07/01/2020. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 473 Nr: 7-43.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS MENDES, Valdionor Chaves 

Dias, UBIRATÂNIO LOPES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da suspensão do feito 

determinado as fls, 221 dos autos. Intimo o exequente através de seu 

advogado, para que man9feste aos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Guiratinga - MT, 8 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2587 Nr: 715-88.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO, Lourenço Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615/B, Glayton Marcus Meira Nunes - OAB:OAB-MT 5.957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 Diante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença 

de fls. 355/359, consoante os fundamentos supra delineados.Salvo 

interposição de recurso, REMETAM-SE os presentes autos à Contadoria 

Judicial, ante a presença de interesse público, para fins da devida 

atualização do débito com base na sentença de fls. 183/199.Após a 

juntada dos cálculos da Contadoria Judicial, DETERMINO que seja expedido 

ofício requisitório de precatório ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente 
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do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme estabelece o art. 

535, §3º, I do CPC, para que se faça o pagamento de ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito executado 

(art. 100 da Constituição Federal).Após, comprovado o depósito na Conta 

Judicial, EXPEÇA-SE o respectivo alvará.Com o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências. Guiratinga/MT, 07/01/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4744 Nr: 653-43.2002.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana dos Santos Rocha Martins, Fabíola dos Santos 

Rocha, Vanessa dos Santos Rocha, Danusa Cristina Lima Rocha, Eudésia 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha, Espólio de 

Abelardo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, JOAO VICTOR 

TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14051, Silêno Rezende Tavares - 

OAB:5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, Fabiula Andreia Ciarini Viott - OAB:18.199-MT, 

Gustavo Nogueira de Oliveira - OAB:20.753, Henrique Morais de 

Oliveira - OAB:8551/MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B

 Autos nº 653-43.2002.811.0036 (4744)Ação de InventárioDecisão.Vistos, 

etc.DO PEDIDO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SOB 

MATRÍCULA N. 3.488 Constata-se nos autos às fls. 1.304/1.564, os 

terceiros interessados, Guilherme Augusto Leal Basaglia e Nelson José 

Vigolo, requerendo, a expedição de alvará de transferência do imóvel 

objeto da matrícula n. 3.488, registrado em nome do de cujus Abelardo 

Rocha.Segundo os peticionantes, adquiriram do Espólio de Abelardo 

Rocha, por meio de contrato de compra e venda (fls. 1.308/1.315), o 

imóvel rural sob a matrícula n. 3.488, abrangendo a referida venda o intuito 

de quitar os débitos do espólio, conforme petição de fl. 1.301. Sendo que, 

até o presente momento, os requerentes não obtiveram o título da 

propriedade do imóvel.Assim, ao considerar a assinatura de todos os 

herdeiros no instrumento particular de compra e venda do imóvel (fls. 

1.308/1.315), bem como a anuência da herdeira Eudésia Gomes às fls. 

1.284/1.293, DEFIRO o pedido de expedição de alvará, para o fim de 

transferência do imóvel objeto da matrícula n. 3.488, intitulando Guilherme 

Augusto Leal Basaglia e Nelson José Vigolo, tudo condicionado ao 

recolhimento do ITDC pelos herdeiros, caso haja remanescente, além do 

pagamento das custas necessárias para emissão do competente 

alvará.Como pagamento de eventual imposto, caso inadimplente, e 

apresentado a prova desse recolhimento nos autos, EXPEÇA-SE o 

necessário para o alvará de transferência do imóvel supra referido.Ao 

ensejo, INTIME-SE a inventariante, por meio de seu causídico, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê o devido prosseguimento ao feito, 

APRESENTANDO nos autos a relação atualizada de bens e dividas do de 

cujus, sob pena de extinção, bem como o plano de partilha.Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 07/01/2020. Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7864 Nr: 536-47.2005.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Dias de Moraes, Ana Maria Dias Rezende, 

Terezinha Dias de Moraes Furlanetti, Matildes Dias Koike, Roberto Junio de 

Moraes Lélis, kenia de Moraes Lélis, João Bosco Dias de Moraes, Eulália 

Vilela Dias, Laura C. Dias Vilela, Jorge Dias Vilela, Ricardo de Moraes Lélis, 

Delvair Dias de Moraes Asensio, Sandra Mara Menino Cordeiro do Vale, 

Terezinha Araújo de Moraes, Edna Dias de Moraes, Paulo Shiguemaru 

Koike

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Dias da Silva, Espólio de Maria 

de Loudes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Danilo Lopes Leite - 

OAB:5270/MT, Elias Pereira de Souza - OAB:3454/MS, Herman 

Bezerra Veloso - OAB:2259/MT, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Luiz de Deus Júnior 

- OAB:7.167/MT, Charles Danilo Lopes Leite - OAB:5270/MT

 Autos nº 536-47.2005.811.0036 (7864)

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

1) CUMPRA-SE na integra decisão de fl. 394, ou seja, OFICIE-SE ao juízo 

deprecante da formalização da penhora no rosto dos autos.

2) OFICIE-SE à autoridade policial desta comarca, a fim de que, INFORME 

se houve providências acerca de eventual crime.

 3) Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14844 Nr: 907-69.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Osvaldo Cruz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 Autos n° 907-69.2009.811.0036

Código 14844

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o petitório de reconsideração de fl. 191, Assim, mantenho a r. 

decisão tal como prolatada.

2) INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, COM REMESSA/CARGA 

dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, INDIQUE nos autos a 

conta bancaria oficial para a transferência do mencionado valor que se 

encontra vinculado nos autos.

3) Após o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46651 Nr: 386-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson José Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Eugenio Krampe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:7542, Jakson Ricardo Freier - OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpre-me informar que a Carta Precatória referida pelo autor já foi 

expedida e encontra-se aguardando o devido preparo. Considerando que 

nenhum expediente será cumprido sem os devidos preparo, previsão legal 

constante na CNGC é de conhecimento publico. Considerando que desde 

anteriormente requerido pelo autor e devidamente intimado para o prearo 

conforme se vê na ref. 12, comprova que o autor não cumpriu a obrigação 

do recolhimento. Sendo assim, REITERO a intimação do autor através de 

seu advogado para que no prazo de cinco (05) dias, promova nos autos o 

recolhimento do preparo para expedição da Carta Precatória, sob pena de 

prejuizo na realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31372 Nr: 1218-55.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custódio Ferreira de Souza -ME, Custódio 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1218-55.2012.811.0036

Código: 31372

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fl. 73 aduzido pelo Exequente para, 

realizar a penhora online via sistema BACENJUD, requisitando informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando no 

mesmo ato a sua indisponibilidade até o valor indicado na execução.

2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que 

entender de direito.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/12/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61825 Nr: 3034-62.2018.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Almeida Teixeira, Kenia Almeida Teixeira- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ribeiro S/A Comércio de Pneus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto Rodrigues - 

OAB:20.906 /PR, Patrícia Passoni Donato - OAB:65.728

 I) Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos pelo embargante, ora 

executado, SEM O EFEITO SUSPENSIVO, ante a ausência dos requisitos 

estabelecidos no art. 919, §1º do Novo CPC.II) APENSE-SE os presentes 

embargos à execução ao feito executivo principal nº nº 

551-69.2012.811.0036 (CI- 30707).III) TRANSLADE-SE cópia dessa 

decisão aos autos principais mencionados nº nº 551-69.2012.811.0036 

(CI- 30707).IV) Por isso, CITE-SE o embargado para, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob as advertências legais, apresentarem contestação 

aos embargos opostos, nos termos do artigo 920, I, do Novo CPC;V) 

OFICIE-SE o Ministério Público para que investigue a fraude noticiada nos 

presentes embargos;VI) DEIXO de designar audiência de conciliação uma 

vez que não vislumbro ser a audiência de conciliação imprescindível para 

o desate da contenda, privilegiando assim a princípio da celeridade e da 

economia processual. Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade 

das partes, podendo inclusive se aperfeiçoar fora dos autos.Intime-se. 

C u m p r a - s e . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Decido.Guiratinga/MT, 18/12/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58329 Nr: 1679-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luís Renato Martins Cunha, Maria Emília Brito 

dos Santos Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Carolino dos 

Santos - OAB:MT/ 25617, Ângelo Bernadino de Mendonça Júnior - 

OAB:16.330, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330, Thaylane Benevides da Silva - OAB:23479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-MT

 JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança Securitária, proposta 

pela parte autora ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA, neste ato 

representado por sua inventariante, MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO 

CUNHA, por consequência, extingo o presente feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Para 

isso:1) DETERMINO que a parte requerida COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A quitem integralmente os 

saldos devedores oriundos dos títulos segurados pelo seguro de vida 

prestamistas em comento, provenientes de operações de crédito, 

financiamento ou arrendamento mercantil contratadas perante o 

estipulante/beneficiário Banco do Brasil S.A. pelo “de cujus” LUIS RENATO 

MARTINS CUNHA.2) Nesse sentido, conforme termos contratuais, 

inclusive reconhecido pela parte requerida na contestação, CONDENO 

SOLIDARIAMENTE a parte requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 

DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A a pagarem para autora, a título de 
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indenização securitária de vida no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), devidamente atualizado, a partir da data da citação, pela incidência 

de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 

do Código Civil, artigo que determina que os juros legais correspondem 

aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional.3) 

CONDENO ainda solidariamente a parte requerida COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A, a pagar a 

autora a importância equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de 

indenização por danos morais, devidamente atualizado, a partir da data da 

citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), 

acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que determina 

que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do 

Código Tributário Naciona.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

16/11/2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54939 Nr: 303-93.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danila de Moraes Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER ZARDINI DOURADO - 

OAB:7022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:228.213

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim 

de condenar a ré a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 427,61 

(quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) de forma 

dobrada, correspondente ao valor de R$ 855,22 (oitocentos e cinquenta e 

cinco reais e vinte e dois centavos), com atualização monetária, a partir de 

cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte autora, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 14/11/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43470 Nr: 1386-18.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico Lopes - 

OAB:0, MARINA COSTA E CASTRO - OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Autos nº 1386-18.2016.811.0036

Código: 43470

 Despacho

Visto, etc.

DEFIRO o parecer ministerial de ref. 108.

1) Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2020 às 

15:00min (MT).

2) INTIMEM-SE as partes.

3) Ciência ao Ministério Público.

Às providências

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Guiratinga/MT 17 de janeiro de 2020.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49574 Nr: 1822-40.2017.811.0036

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Guiratinga-MT, Daniel 

Guimarães Borges, Adriano Souza Macêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n.º 1822-40.2017.811.0036 (49574)

Apuração de Infração Administrativa

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que até o presente momento o 

Ministério Público, autor da presente ação, não juntou nos autos os dados 

bancários da PASTORAL DO MENOR DE GUIRATINGA/MT, para que se 

expedisse alvará de levantamento em benefício da entidade, conforme 

determinado na sentença de Ref. 63.

Por oportuno verifica-se que em Ref. 75, foram acostados os dados 

bancários da entidade APAE, bem como o respectivo alvará de 

levantamento já foi devidamente assinado, conforme se vê em Ref. 78.

Desse modo, INTIME-SE o represente legal da PASTORAL DO MENOR DE 

GUIRATINGA/MT, para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

razão social completa, número de CNPJ/MF e dados bancários completos 

como tais como banco, agência e conta corrente em nome da entidade 

beneficiária, para a expedição do respectivo alvará de levantamento.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Guiratinga/MT, 07/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46631 Nr: 381-24.2017.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ÁLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLPdS, DLdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Fonseca Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 381-24.2017.811.0036

Código: 46631

Medida de Proteção de Menor

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de autos de Medida de Proteção ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em favor da menor Ágata Lays da Cunha.

Considerando que a menor, encontra-se convivendo com a Familia 

Extensa na cidade de Cuiabá/MT, tendo deixado a cidade de 

Guiratinga/MT.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugna, para que seja 

declinada a competência para julgar e processar a presente ação para o 

juízo da comarca de Cuiabá onde se encontra residindo a protegida 

visando preservar melhor o interesse da criança (ref. 207).

Logo, havendo alteração de domicilio da criança ou adolescente, 
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dificultando desta forma o tramite processual, em prejuízo a pessoa em 

desenvolvimento, o legislador no Estatuto da Criança e do Adolescente art. 

147, inciso I e II, determina que no juízo da infância e juventude não vigore 

a regra da perpetuatio jurisdictionid, mesmo após a propositura da ação, 

se houver alteração de domicilio da criança ou adolescente, estando os 

requeridos afastados da responsabilidade legal em relação aos mesmos, 

ocorre-se a alteração de competência para o julgamento.

Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar nos autos de Medida de 

Proteção a Criança e Adolescente ao juízo da Infância e Juventude 

daquela Comarca.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos à Comarca de Cuiabá-MT, com 

as homenagens deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52778 Nr: 3078-18.2017.811.0036

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdJRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Processo n° 3078-18.2017.811.0036 (52778)

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls.159/160.

 Dessa forma, INTIME-SE o requerendo através de seu advogado, via DJE, 

para que se manifeste em relação ao petitório da requerente de 

fls.159/160.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59288 Nr: 2045-56.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Souza Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENDERSON MIRANDA - 

OAB:165626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2045-56.2018.811.0036 (59288)

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte requerente de fl.34.

Dessa forma, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA ofício ao Cartório de 

Registro Civil de Tesouro/MT, para que seja feita a retificação da data de 

nascimento da autora, para que passe a constar: 21/01/1954.

Outrossim, deverá constar no respectivo ofício a ordem de que a referida 

retificação do registro civil da autora deverá ser realizada de forma 

GRATUITA.

Após o retorno dos ofícios, e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE os 

presentes autos.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 61544 Nr: 2923-78.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2923-78.2018.811.0036 (61544)

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43747 Nr: 1534-29.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kannanda Viana Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, THALLES FELIPE 

VIEIRA LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 Processo n° 1534-29.2016.811.0036 (43747)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se à fl.66, que fora nomeado o Dr. THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS para patrocinar os interesses da menor S.V.O,C.

Dessa forma, REVOGO a decisão de fl. 152, que nomeou a Dra. WILMARY 

DOS SANTOS VILELA, visto que a referida nomeação fora realizada de 

modo equivocada.

 Dando prosseguimento ao feito, REMETAM-SE os autos à Contadoria 

deste Juízo, para atualização dos cálculos.

 Após, INTIME-SE a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias 

pague as parcelas remanescentes e as não pagas, sob pena de prisão.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.
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 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 68282 Nr: 1936-08.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZEQUIEL DE MORAES NETO - 

OAB:25611/O, Igor Girald Faria - OAB:7.245

 Autos n° 1936-08.2019.811.0036

Código 68282

Decisão.

Vistos etc.

Considerando a manifestação da vítima, nomeio a Drª. MARINA COSTA E 

CASTRO para patrocinar os interesses da vítima Elizabeth de Souza 

Ferreira, fixando honorários advocatícios no valor de 2,0 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE a causídica via DJE, da presente nomeação e para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação a petição de ref. 12 do 

requerido.

CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34896 Nr: 1322-76.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalia Souza de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellen Marcia Nunis de 

Castro Segatto - OAB:14267/MT

 Processo n° 1322-76.2014.811.0036 (34896)

Despacho.

Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos a fim de que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60349 Nr: 2423-12.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do laudo de Ref. 49.

Guiratinga - MT, 9 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58283 Nr: 1657-56.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano de Abreu Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão negativa da Oficiala de Justiça de Ref. 86.

Guiratinga - MT, 9 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61362 Nr: 2845-84.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo n° 2845-84.2018.811.0036

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Diante dos comprovantes juntados às fls. 73/79, INTIME-SE a parte 

Exequente, por meio de sua Causídica, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção da presente fase de cumprimento de sentença.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52269 Nr: 2951-80.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lili da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O, Rosenilda Pereira do Lago - OAB:23616-0, Samara 

Dalla Costra Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 52269

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51562 Nr: 2689-33.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 51562

Vistos etc.

Considerando que o perito nomeado nestes autos até o momento não se 

manifestou quanto aos ofícios lhe enviados, para que respondesse aos 

quesitos complementares/faltantes, DETERMINO, que reitere-se a 

intimação do mesmo para que no prazo de 05(cinco) dias, cumpra com o 

determinado sob pena de responder processo administrativo perante o 

CRM, bem como, criminalmente, perante o MPF. Frise-se ainda, que o perito 

já recebeu pelo trabalho via sistema da AJG (Assistência Judiciaria 

Gratuita Federal).

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58759 Nr: 1815-14.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dhandara Adryhelle Vilela de 

Almeida - OAB:21021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 58759

 Vistos etc.

Trata-se ação previdenciária ajuizada por MARIA DA SILVA FERREIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Juntada de contestação às fls.63/85.

Impugnação às fls.95/100.

Laudo pericial juntado às fls.126/128, bem como, estudo sócio econômico 

às fls.142/145.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas, laudo pericial e estudo sócio 

econômico.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/20, às 

18h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 667-31.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tássio Rodrigues Carvalho, Indiana Oliveira 

Rodrigues, Hugo Leandro Dourado Dias, Romário Pereira Vieira, Francisco 

José Mesquita Silva Neto, Leonardo Dias Santos, Francisco Almeida de 

Oliveira, Alexsandra Rodrigues Falco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT, Fernanda Dauber Ferreira da Silva - OAB:23723, 

Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, Isaías Campos Filho 

- OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Ronaldo 

Bezerra dos Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883, VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - OAB:22654/O

 Processo n.º 667-31.2019.811.0036

Código: 64385

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

I) DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO:

Constatado a tempestividade do recurso de apelação de Ref. 288.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de Ref. 288 interposto pela ré 

INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

Observo que a defesa técnica da ré ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO 

afirmou desejar arrazoar na superior instância, a qual fora remetida ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

INTIME-SE a APELANTE INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES para que ofereça 
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as razões recursais, no prazo de 08 (oito).

Após, INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

II) DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

A defesa técnica do acusado ROMARIO PEREIRA VIEIRA, interpôs em Ref. 

290, embargos de declaração em face da sentença proferida.

Desse modo, com base no art. 10 do NCPC, utilizado subsidiariamente no 

processo penal, ABRA-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público para 

que se manifeste quanto aos embargos.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10/01/2020.

 AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58644 Nr: 1771-92.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilia Pereira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 58644

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente decisão retro, remetendo-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58182 Nr: 1604-75.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Mateus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 58182

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42978 Nr: 1135-97.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 42978

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.148, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35768 Nr: 163-64.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 163-64.2015.811.0036 (35768)

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM para corrigir o erro material na decisão de fl. 

174, uma vez que foi determinado a expedição de mandado de prisão em 

nome do exequente ALLAN JUNIO GOMES DE SOUZA, ora filho do 

executado.

Verifica-se que o executado ALAN GOMES RIBEIRO foi devidamente 

citado e não efetuou o pagamento das parcelas vencidas da pensão 

alimentícia executada, nem comprovou documentalmente a impossibilidade 

de fazê-lo.

Dessa forma, com base na autorização legislativa prevista no art. 528, 

caput e §3º do Novo Código de Processo Civil:

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

3) OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

4) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado ALAN GOMES RIBEIRO por 03 

(três) meses.
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5) EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. Após, caso necessário, 

ENCAMINHE-SE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros 

órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

6) Por fim, NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa da parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63598 Nr: 382-38.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo nº 382-38.2019.811.0036 (63598)

Medidas Protetivas

Despacho.

Vistos, etc.

DEFIRO o petitório retro do Ministério Público.

Dessa forma, INTIME-SE a vítima para que manifeste quanto ao seu 

interesse na manutenção das medidas.

Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61544 Nr: 2923-78.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2923-78.2018.811.0036 (61544)

Ação de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório retro do Ministério Público.

Considerando que a Defensoria Pública está com as atividades suspensas 

no município de Guiratinga, nomeio o Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS para patrocinar os interesses dos requerentes J.O. de J e 

B.O.de J., menores impúberes, neste ato representados por sua genitora, 

LIDIANE ANA DE OLIVEIRA fixando honorários advocatícios no valor de 

2,0 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

dar o devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 55333 Nr: 426-91.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Humberto 

Domingues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 426-91.2018.811.0036 (55333)

Execução de Título Judicial

Decisão.

Vistos etc.

 1) Inicialmente, CUMPRA-SE o determinado na sentença dos embargos à 

execução acostada a fls. 163/165.

2) Reconhecida a ilegitimidade de parte de HUMBERTO DOMINGUES 

FERREIRA, nos embargos à execução, a ação executiva deverá 

prosseguir EXCLUSIVAMENTE em face de MUNICÍPIO DE GUIRATINGA - 

MT, por sua vez DETERMINO a EXCLUSÃO de HUMBERTO DOMINGUES 

FERREIRA do polo passivo da presente ação.

3) INTIME-SE o Ministério Público, parte exequente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, e ATUALIZE o valor do débito, 

sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56519 Nr: 967-27.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana da Silva Barbosa, Terezinha Paula da 

Silva Barbosa, Damir Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA TASCILA ARTHMAN 

DE OLIVEIRA - OAB:17728/O

 Processo n° 967-27.2018.811.0036 (56519)

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Em resposta ao ofício nº 4847/2019 de fl.514, designo audiência, para o 

dia 07/04/2020 às 13h30min através de videoconferência, conforme 

solicitado pelo juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18 de dezembro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36604 Nr: 492-76.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Teles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - 

OAB:24816/O

 Processo n.º 492-76.2015.811.0036

Código: 36604

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu à ref. 75.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 

14h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado Mariano Teles da Silva, para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38192 Nr: 1164-84.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 1164-84.2015.811.0036 (38192)

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o parecer ministerial de ref. 155, considerando que houve o 

transito em julgando da sentença proferida nos presentes autos (ref.140), 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 1252-25.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Felix Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Thiago Perinazzo - OAB:66435/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Edson Reis Pereira - OAB:25.341/GO

 Processo n° 1252-25.2015.811.0036 (38439)

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

requerente à ref. 73, INTIME-SE a parte requerida, ora embargada, para 

que, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38458 Nr: 1257-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Felix Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Thiago Perinazzo - OAB:66435/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Guilherme Jacintho da Silva - OAB:32666

 Processo n° 1257-47.2015.811.0036 (38458)

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

requerido à ref. 79, INTIME-SE a parte requerente, ora embargada, para 

que, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42941 Nr: 1107-32.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavio Moraes Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:Av.Rubens 

Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Schmitt Schemberg - 

OAB:25.336, Kamila Leite Jayme Lobo - OAB:26.973, Thaís de 

Almeida Vieira - OAB:27.122

 Processo n° 1107-32.2016.811.0036 (42941)
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Execução Fiscal

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a oposição de exceção de pré-executividade às fls. 36/42, INTIME-SE 

a parte exequente, por meio de REMESSA dos autos, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, manifeste-se acerca da referida exceção oposta, nos 

termos do art. 350 e 351, do CPC.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43651 Nr: 1502-24.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arnor de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 1502-24.2016.811.0036 (43651)

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49413 Nr: 1761-82.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Leite Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lean Silva Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alves Correa de 

Lima - OAB:21.459-B, GEYSA CRISTYNA ANDRADE MARTINS - 

OAB:160658 , Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Gilmar Moura de Souza - OAB:5.681-MT

 Processo n° 1761-82.2017.811.0036 (49413)

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

requerido à ref. 43, INTIME-SE a parte requerente, ora embargada, para 

que, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50543 Nr: 2278-87.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlon de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudimara Lemos de 

Carvalho Cândido - OAB:6101/MT, Marcos Roberto de Souza 

Cândido - OAB:16871/MT

 Processo n° 2278-87.2017.811.0036 (50543)

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

 Em resposta ao ofício nº 5488/2019 de fl.210, designo audiência, para o 

dia 07/04/2020 às 15h00min através de videoconferência, conforme 

solicitado pelo juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53696 Nr: 3523-36.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3523-36.2017.811.0036 (53696)

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido da parte exequente às fls. 64/65, tendo em vista que a 

parte executada, Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, mesmo com 

a devida citação/intimação, não manifestou a cerca dos cálculos 

apresentados pelo exequente e não apresentou embargos à execução, 

presumindo-se concordância com os termos da petição referente a 

execução.

2) INTIME-SE a exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, INDIQUE nos 

autos a conta bancária para a transferência do valor.

3) REMETA-SE com urgência os autos a contadoria judicial, para 

atualização dos débitos.

4) DETERMINO que seja expedido o competente ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor (RPV), referente aos honorários 

advocatícios, em benefício da advogada WILMARY DOS SANTOS VILELA.

5) Após, comprovado o depósito, EXPEÇA-SE o respectivo alvará de 

liberação total do valor em benefício da parte exequente, transferindo-o 

para a conta bancária indicada nos autos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54611 Nr: 158-37.2018.811.0036

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 560 de 1782



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuvécio Cavalcante Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRAN- Reciclagem e preservação ambiental 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JANOLIO 

ISIDORO SILVA - OAB:15656, CÁSSILA ESCABORA CARBONARO - 

OAB:22841, Vinicius Monteiro Paiva - OAB:14.445/MS

 Processo n° 158-37.2018.811.0036 (54611)

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

executada à ref. 38, INTIME-SE a parte requerente, ora embargada, para 

que, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 160-70.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcostone Moura Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Girardi - OAB:MT 

20015, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/MT

 Processo n° 160-70.2019.811.0036 (62940)

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

 Em resposta ao ofício nº5428/2019 de fl.111, designo audiência, para o 

dia 07/04/2020 às 14h30min através de videoconferência, conforme 

solicitado pelo juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63143 Nr: 239-49.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n° 239-49.2019.811.0036 (63143)

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

 Em resposta ao ofício nº5318/2019 de fl.132, designo audiência, para o 

dia 07/04/2020 às 14h00min através de videoconferência, conforme 

solicitado pelo juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 55656 Nr: 583-64.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT, Instituto de Previdência 

Municipal de Guiratinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Rosa Martins, Euro DTVM S/A, Sérgio 

de Moura Soeiro, Joao Luiz Ferreira Carneiro, Jorge Luiz Chrispim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO ALBERT SCHMIDT - 

OAB:16111/O

 Processo n° 583-64.2018.811.0036 (55656)

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos embargos de declaração opostos pela parte 

requerida à ref. 21, INTIME-SE a parte requerente, ora embargada, para 

que, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Após CERTIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 66592 Nr: 1409-56.2019.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodrigo Adir Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alves, Geovane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1409-56.2019.811.0036 (66592)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fl.52.

Dessa forma, REMETAM-SE os presentes autos à Delegacia de Polícia de 

Guiratinga, para que haja continuidade no procedimento investigatório.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de janeiro de 2020

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68931 Nr: 16-62.2020.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Alves Rodrigues, Glauber Rodrigues 

Carvalho, Adriana dos Santos Brito, Maysa Almeida Gomes, Ivan Abreu 

Lopes, Lindolfo Pereira dos Anjos, Neyde da Silva Viana, Rozália Florinda 

de Souza, Waltercy Lopes Borges, Waldeson dos Reis Santos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 Ante o exposto, já recebidos os EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) APENSE-SE os presentes embargos à execução ao 

feito executivo principal nº 332-46.2018.811.0036 (55041).2) 

TRANSLADE-SE para estes autos, cópia da decisão de Ref.54 dos autos 

nº 332-46.2018.811.0036 (55041).3) Após a redistribuição, DETERMINO a 

suspensão da Ação de Execução nº 332-46.2018.811.0036 (55041) até a 

sentença final dos presentes embargos à execução.4) DEIXO de designar 

audiência de conciliação uma vez que o presente feito trata-se de 

interesse público. 5) TRANSLADE-SE para estes autos, cópia da 

contestação apresentada pela parte embargada nos autos da Ação de 

Execução nº 332-46.2018.811.0036 (55041) juntamente com a petição 

inicial e cálculos a ela acostados.6) CERTIFIQUE a serventia e INTIME-SE a 

parte embargante à apresentar impugnação à contestação, já 

apresentada.7) Após, remetam-se os autos à contadoria do juízo para 

análise dos cálculos já apresentados na petição inicial, conforme 

determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça no acordão de fls.01/09.8) 

Apresentadas contestação e impugnação, INTIMEM-SE as partes a fim de 

que especifiquem e justifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias, ou manifestem-se pelo interesse do julgamento 

antecipado da lide.9) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 08/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413 Nr: 37-15.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelar Domingues Carpenedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:23.840/DF, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Viana - OAB:16.555-A, Thais 

Daniela Tussolini de Almeida - OAB:21589/MT, WILLIAN JOSE DE 

ARAÚJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o mandado de penhora – avaliação – intimação e 

registro de fl. 440, com finalidade de efetuar a penhora e avaliação dos 

bens de propriedade do executado, bem como intima-lo da penhora, 

efetuando o registro da penhora, foi parcialmente cumprido, tendo em vista 

que somente foi realizada a penhora do bens, conforme certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 440Vº/442. Certifico ainda que intimo a parte autora para 

que tenha ciência da certidão de fls. 440Vº e auto de penhora de fls.441 e 

442.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416 Nr: 39-82.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Cruvinel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, o mandado de avaliação de fl. 351, com finalidade 

de efetuar a avaliação do imóvel rural, não obteve êxito em sua finalidade, 

pois segundo o Oficial de Justiça informou que é necessário a localização 

para a vistoria e consequente avaliação, assim como expresso na 

certidão de fl.351Vº. Certifico ainda que intimo a parte autora para que 

tenha ciência acerca da certidão.

 Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13279 Nr: 742-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iracy de Souza Silva, Ernesto de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosanna Luzia Silva, Márcia Izaura Salles Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Marco Antonio 

Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT, Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte requerida Rosana Luzia Silva para no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetue o pagamento das custas, sob 

pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1° e 2° do Provimento 

40/2014 CGJ, de acordo com a Sentença de fls. 361/369.

Guiratinga - MT, 9 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14862 Nr: 926-75.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Pereira da Silva, Laura Cristina 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da suspensão do feito, na forma 

do despacho de fls, 160. INTIMO a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de cinco(05) dias, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 
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resolução do mérito.

Guiratinga - MT, 9 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 642 Nr: 30-52.1997.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tesouro-MT, Antonio Leite Barbosa - 

Prefeito Municipal de Tesouro-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gleci do Nascimento Facco - OAB:14126/MT, Kellen 

Marcia Nunis de Castro Segatto - OAB:14267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.681-MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da Intimação do executado para 

pagamento integral do débito, sob pena de aplicação de multa e honorários 

ou apreente Embargos a execução, nos termos do art. 914 e sequintes do 

CPC. Apesar de devidmaente intimado via oficial de justiça as fls, 553.

Guiratinga - MT, 9 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47393 Nr: 798-74.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo nº 798-74.2017.811.0036 (47393)

Ação Penal

Decisão

Vistos, etc.

Por ser tempestiva, RECEBO a presente apelação de fl.230/241 em seu 

efeito suspensivo (art.597 do CPP).

Já tendo o apelante apresentando suas razões recursais, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente suas 

contrarrazões.

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso 

interposto.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60858 Nr: 2626-71.2018.811.0036

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demirdjan Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo nº 2626-71.2018.811.0036 (60858)

Decisão.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu de fl. 170.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 04/03/2020, às 

17h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório dos réus;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado DEMIRDJAN FERREIRA DOS SANTOS para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58919 Nr: 1891-38.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Apolinário dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 58919

 Vistos etc.

RECEBO a apelação retro, apenas no efeito devolutivo.

 Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar as razões da apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, 

§2º do NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63004 Nr: 179-76.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo nº 179-76.2019.811.0036 (63004)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu de fl. 80.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 

15h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado LEONARDO BARBOSA DE SOUZA para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64782 Nr: 811-05.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio da Silveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Processo nº 811-05.2019.811.0036 (64782)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu de fl. 103.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 

14h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado MAURÍLIO DA SILVEIRA RIBEIRO para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41275 Nr: 476-88.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vilany de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP., ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO - 

OAB:21251/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 41275

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41339 Nr: 500-19.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41339

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42805 Nr: 1019-91.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP., ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO - 

OAB:21251/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 42805

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51038 Nr: 2494-48.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Esther Ramirez Sakamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, Procurador do INSS - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 51038

 Sentença

Tendo em vista o depósito da quantia executada, determino a intimação 

dos beneficiários e a expedição do respectivo alvará de levantamento.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 661-63.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauremi Rodrigues 

Nascimento Silva - OAB:18.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: . - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 37100

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 304 Nr: 46-45.1993.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGV, MJGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:10081/MT, Valéria Piva Clemente - OAB:10.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando os alegados vícios, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, a decisão combatida.Assim, cumpra-se o já 

determinado, ou seja, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos quanto a 

necessidade do prosseguimento do feito, bem como requerendo o que 

entender de direito e apresentando cálculos atualizados do remanescente, 

sob aviso de que, no caso da parte exequente não manifestar no feito, 

dar-se-á por satisfeito o crédito, com a decorrente extinção do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

09/01/2020. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32168 Nr: 745-35.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando os alegados vícios, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, a sentença combatida.Após o trânsito em julgado da r. 

sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações 

de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 09/01/2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32383 Nr: 951-49.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Clévia Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão de 120 dias do 

feito deferido pelo MM. Juiz as fls, 117. Intimo a inventariante através de 

seu advogado, para que promova o regular andamento do feito, juntando 

nos autos toda a documentação necessária, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito.

Guiratinga - MT, 10 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32899 Nr: 51-32.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Fonseca Aires - 

OAB:DF-15.959, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

Rafael furtado Ayres - OAB:17380, Sanda Furtada Ayres - 

OAB:DF-9.281, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Considerando que foi feito as alterações no sistema e capa dos autos 

quanto o polo Ativo, na forma deliberada as fls, 237. INTIMAR o exequente 

através de seus advogados, dos termos do despacho de fls, 237/237v, 

promover nos autos o recolhimento da condução, afim de que o Sr. 

Meirinho possa proceder a PENHORA e AVALIAÇÃO do imóvel indicado 

as fls, 234/236, no prazo de cinco (05) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2741 Nr: 129-17.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MARCILIO ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilton Vitor Scheffer - 

OAB:13.080, Elizete Ramalho Gerino - OAB:5.614, SARAH BEZERRA 

SCHEFFER - OAB:24291/O

 Autos n. 129-17.2000.811.0036 (2741)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

INDEFIRO, por ora, o requerimento realizado pela parte exequente às fls. 

292/293, uma vez que tal pedido pende do deslinde das exceções de 

pré-executividade opostas às fls. 294/301 e fls. 309/314.

Desse modo, ante a tese firmada pela Corte Superior no julgamento do 

REsp. n. 1.279.659, bem como em obediência aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca das exceções de 

pré-executividade oposta às fls. 294/301 e fls. 309/314.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30117 Nr: 1208-45.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustav Martin Alfred Dutzmann, Espólio de Maria Helena 

Felipe Dutzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diéllica de Oliveira Nilson, Alcido Nilson, 

Fazenda Água Boa Ltda., Welisvann Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Reis Chaves - 

OAB:SP-162.288, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemar de Jesus Rodrigues 

- OAB:10.438, José Ravanello - OAB:3291/MT, Juliana Copetti - 

OAB:15.746B, Wendell Oliveira Castro - OAB:14.394

 Processo n.º 1208-45.2011.811.0036 (30117)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls.726/729) opostos pelo 

exequente GUSTAV MARTIN ALFRED DTZMANN, em face da decisão 

exarada às fl. 725, alegando erro, uma vez que este Juízo indeferiu o 

pedido para oficiar as empresas Cardil, Viana e Ovetril, conforme 

requerido pelo peticionante.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem acolhimento.

Conforme esclarecido pelo embargante, em que pese já existir nos autos 

decisão a qual deferiu pleito similar, o novel pedido do requerente versa 

sobre a expedição de ofício às empresas Cardil, Viana e Ovetril para que 

informem o valor da saca de soja nas datas de 30/04/2015, 30/04/2016 e 

30/04/2017, sendo que, no caso de impossibilidade do fornecimento de 

tais dados, que seja informado valor da saca de soja com referencia em 

datas próximas as indicadas.

Assim, ainda que a via aclaratória não seja a mais apropriada para o 

requerimento da parte, vez que se trata de um pedido de reconsideração, 

vislumbra-se viável julgar pelo provimento destes Embargos de Declaração 

com efeito infringente (modificativo).

Decido

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO COM EFEITO INFRINGENTE, para determinar:

1) OFICIE-SE as empresas Cardil, Viana e Ovetril para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem o valor da saca de soja nas datas de 30/04/2015, 

30/04/2016 e 30/04/2017, sendo que, no caso de impossibilidade do 

fornecimento de tais dados, que seja informado valor da saca de soja com 

referência em datas próximas as indicadas.

2) Após o aportamento das respostas nesse Juízo, INTIME-SE AMBAS 

PARTES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito por satisfação da obrigação.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5581 Nr: 847-09.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sussumo Sato, Thiyoshi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870/O, FERNANDO 

RODRIGUES BAENA CASTILLO - OAB:13691, Rogério Alves 

Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dariel Elias de Souza - 

OAB:OAB/MT 11.945-B, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 Intimar o exequente através de seu advogado para que dê o devido 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de dez (10) dias, sob pena de extinção da presente ação, nos termos da 

decisão de fls, 2.163/2.164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6874 Nr: 739-43.2004.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina de Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Domingos de Jesus Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivailton Vilela de Moraes - 

OAB:4043-A, Sebastião Paulo José Miranda - OAB:4.265 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 739-43.2004.811.0036 (6874)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos, etc.

DESENTRANHEM-SE o requerimento realizado pela própria inventariante 

NEUZALINA SOUZA MIRANDA protocolado às fls. 262/275, visto que lhe 

falta capacidade postulatória.

Ademais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 260.

Por fim, ARQUIVEM-SE DEFINITIVAMENTE os presentes autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12580 Nr: 64-41.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado & Cia Ltda, Ailton José 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:3.735, Valdeir da Silva Neves - OAB:11.371/MS

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, vislumbrando a 

ocorrência dos vícios apresentados DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para REVOGAR a decisão de fl. 309/v.Dando continuidade no feito, 

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de fl. 308.Quanto ao imóvel penhorado 

nos autos de matrícula 16.839, localizado na comarca de Barra do 

Garças/MT, OFICIE-SE o Juízo Deprecado (Vara Cível da Comarca de 

Barra do Garças/MT) para que informe se já houve realização das praças 

para alienação do mencionado imóvel, no bojo das Cartas Precatórias n. 

165558 e n. 186726. Quanto ao imóvel penhorado nos autos de matrícula 

7.656, localizado nesta Comarca, DETERMINO que a Secretaria da Vara 

Única designe data para a realização do leilão do referido bem penhorado 

a ser realizado conjuntamente com os Autos n. 65-26.2008.811.0036 – CI 

12581 . Devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 do 

Código de Processo Civil, bem como as normas estipuladas pela CNGC em 

relação ao procedimento de alienação judicial. Além disso, PUBLIQUEM-SE 

os respectivos editais, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80 e 

do art. 887 do CPC.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 10/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12581 Nr: 65-26.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton José Machado & Cia Ltda, Ailton José 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:3.735, Valdeir da Silva Neves - OAB:11.371/MS, Willian Mendes 

da rocha Meira - OAB:12.729

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, vislumbrando a 

ocorrência dos vícios apresentados DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para REVOGAR a decisão de fl. 583/v.Dando continuidade no feito, 

DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de fl. 581.Quanto ao imóvel penhorado 

nos autos (fl. 283) de matrícula 16.839, localizado na comarca de Barra do 

Garças/MT, OFICIE-SE o Juízo Deprecado (Vara Cível da Comarca de 

Barra do Garças/MT) para que informe se já houve realização das praças 

para alienação do mencionado imóvel, no bojo das Cartas Precatórias n. 

165558 e n. 186726. Quanto ao imóvel penhorado nos autos (fl. 264) de 

matrícula 7.656, localizado nesta Comarca, DETERMINO que a Secretaria 

da Vara Única designe data para a realização do leilão do referido bem 

penhorado a ser realizado conjuntamente com os autos n. 

64-41.2008.811.0036 – CI 12580. Devendo ser observado o disposto nos 

artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil, bem como as normas 

estipuladas pela CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial. 

Além disso, PUBLIQUEM-SE os respectivos editais, nos termos do § 1º do 

art. 22 da Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do CPC.Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 10/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 293-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato, Osumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adoniran Ribeiro de Castro - 

OAB:25751/PR, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870/O, Gilmar 

Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n. 293-79.2000.811.0036 (2909)

Execução de Título Extrajudicial
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Decisão.

Vistos, etc.

Consoante às petições de fls. 623/627, DEFIRO o pedido da parte 

executada quanto ao prosseguimento processual, tão só, no que tange a 

análise da exceção de pré-executividade oposta às fls. 580/621.

Todavia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

consolidado mediante o julgamento do REsp. n. 1.279.659/MG “É 

obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício”.

 Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca da exceção de pré-executividade oposta às fls. 

580/621.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16515 Nr: 1256-38.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeci Barga Rosa, Maria Helena Rosa, Fernando 

Arruda Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seara Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Aires Couto - 

OAB:16.228-MT, Luciano Medeiros Crivellente - OAB:8321-B/MT, 

SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariá Roland - OAB:83.904

 Autos n. 1256-38.2010.811.0036 (16515)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos, etc.

CIENTE da petição protocolada pela parte exequente às fls. 1.266/1.271, 

bem como, desde já, DETERMINO a atualização do endereço da parte 

executada nos autos, conforme informado à fl. 1.266-v.

No mais, SUSPENDA-SE o feito até aportar nos autos a decisão final do 

Agravo de Instrumento nº 1009960-19.2019.8.11.0000, ARQUIVANDO 

PROVISORIAMENTE os autos.

Cumpra-se. Intimem-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 575-63.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração retros, porém não 

vislumbrando a ocorrência dos vícios apresentados, NEGO PROVIMENTO 

ao recurso. Quanto ao pedido pela condenação por litigância de má-fé, 

INDEFIRO tal pleito, vez que não visualizo no caso em análise as hipóteses 

elencadas no art. 80, do CPC.Após o trânsito em julgado da r. sentença e 

nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e 

ARQUIVEM-SE os presente autos.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 10/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36838 Nr: 559-41.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eudes Barboza de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo n° 559-41.2015.811.0036 (36838)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

 Observa-se que o presente feito retornou da instância superior.

1) Nesse sentido, INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos.

2) Após, CUMPRA-SE a serventia o que já foi determinado na sentença 

condenatória (fls.122/125).

3) CERTIFIQUE-SE a serventia o trânsito em julgado, cumprindo as 

referidas providências, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43716 Nr: 1524-82.2016.811.0036

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n° 1524-82.2016.811.0036 (43716)

Apuração de Infração Administrativa

Despacho.

Vistos, etc.

 DETERMINO o arquivamento destes autos com as baixas e anotações de 

estilo

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38111 Nr: 1127-57.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Floriano Reingruber - 

OAB:99.323/SP, Izis Ribeiro Gutiierrez - OAB:278939/SP

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o executado para, no prazo legal, comprovar 

nos autos o recolhimento das custas processuais.

Guiratinga - MT, 13 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56518 Nr: 979-41.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 06/08, para 

CONDENAR o Acusado GILVAN NUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

convivente, nascido aos 02/02/1969, em Torixoréu-MT, filho de Maria 

Nunes de Oliveira, portador do RG nº 10806440 SSP MT, CPF n° 

866.023.491-04, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Alves, s/n°, 

Bairro Novo Horizonte, Guiratinga-MT, como incurso na pena do artigo 311 

do Código Penal.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

13/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41140 Nr: 431-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson dos Santos Delguingaro, Iago 

Fernando dos Santos Portela, Valdinei do Nascimento, Marcos Abraão 

Nunes Rocha, Clemente Lara Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 01/05, para: A) CONDENAR o 

Acusado JEFERSON DOS SANTOS DELGUINGARO, vulgo “Fumaça”, como 

incurso nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.B) CONDENAR o Acusado VALDINEI DO NASCIMENTO, como 

incurso nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 e art. 180, caput, do Código PenalC) CONDENAR o Acusado 

IAGO FERNANDO DOS SANTOS PORTELA, como incurso nas penas do 

crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.D) ABSOLVER o Acusado 

MARCOS ABRAÃO NUNES ROCHA, brasileiro, solteiro, operador de 

máquinas agrícolas, natural de Guiratinga/MT, nascido em 01/10/1990, 

inscrito no CPF nº 030.791.681-27, filho de Giovanes Nunes Dias de 

Souza e Maria Nunes Rocha, residente na Avenida Araguaia, s/n, Santa 

Cruz, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

imputado a ele na denúncia.E) ABSOLVER todos os Acusados todos os 

denunciados JEFERSON DOS SANTOS DELGUINGARO, IAGO FERNANDO 

DOS SANTOS PORTELA, CLEMENTE LARA RIBEIRO, MARCOS ABRAÃO 

NUNES ROCHA e VALDINEI DO NASCIMENTO, já qualificados, do crime 

previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, imputado a eles na 

denúncia.F) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CLEMENTE LARA 

RIBEIRO, com fulcro no artigo 107, I do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37730 Nr: 933-57.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Luiz de Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 933-57.2015.811.0036 (37730)

Execução Fiscal

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl.77.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.830/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 669-11.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Certifico que foi entregue à Central de Arrecadação e Arquivamento 

-CAA cópia do Alvará Eletrônico 579528-1 /2020, referente à petição 

protocolada dia 7/8/2019. Segue anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31305 Nr: 1150-08.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alacildo Nascimento de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)
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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação da advogada 

nomeada do acusado, afim de apresentar os memoriais finais. Apesar de 

devidamente intimado via DJE nº 10597, publicado em 14/10/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34045 Nr: 896-64.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Eterno dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação do advogado 

nomeado Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA do inteiro teor do despacho 

de ref. 130, apresentar as razões a apelação ou justificar a sua 

impossibilidade. Apesar de devidamente intimado via DJE nº 10532, 

publicado em 12/07/2019 e REITERADO no DJE nº 10585, publicado em 

26/09/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32843 Nr: 1356-85.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo João Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Processo n° 1356-85.2013.811.0036 (32843)

Liquidação de Sentença

Despacho.

Vistos, etc.

Ante a apresentação dos Embargos de Declaração opostos pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente por meio de seu causídico via 

DJE, ora embargada, para que, querendo, manifestar–se no prazo de 05 

(cinco) dias sobre os Embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Após, CERTIFIQUE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 15 de janeiro de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44902 Nr: 2117-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação da parte 

requerida através de sua advogada, dos termos do despacho de ref. 91. 

Apesar de devidamente intimada via DJE nº 10598, publicado em 

15/10/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46101 Nr: 100-68.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Miranda Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da Intimação do advogado 

constituido pelo acusado para apresentar as alegações finais. Apesar de 

devidamente intimado via DJE nº 10531, publicado em 11/07/2019 e 

REITERADO no DJE nº 10585, publicado em 26/09/2019, deixou 

transcorrer o prazo.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46397 Nr: 270-40.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edicléia Maria Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Castro Ribeiro, Catarina Soares 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação da autora 

através de seu advogado, afim de juntar os documentos solicitados no 

despacho de ref. 59. Apesar de devidamente intimada via DJE nº 10586, 

publicado em 27/09/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47307 Nr: 745-93.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação dos advogados 

constituidos, afim de apresentar as alegações finais em favor do acusado. 

Apesar de devidamente intimados via DJE nº 10542, publicado em 

26/07/2019 e REITERADO no DJE nº 10585, publicado em 26/09/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47313 Nr: 750-18.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o 

denunciado ILTON FERREIRA BARBOSA, brasileiro, casado, Ex-Prefeito 

Municipal do Município de Tesouro-MT, portador de cédula de identidade 

RG nº 481.981/SSP/MT, inscrito no CPF nº 344.633.131-04, residente e 

domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 50, Bairro Santa Terezinha, 

Tesouro-MT, do delito imputado na denúncia, art. 10 da Lei 7.347/1985, 

com fulcro no art. 386, III, do CPP, por não constituir o fato infração penal. 

II. Sem custas processuais (CPP, art. 804).II. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Transitada em julgado, 

proceda-se com as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o 

presente com as cautelas de estilo.V. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga/MT, 16/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54850 Nr: 265-81.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação do advogado 

dativo, para apresentar as alegações finais em favor do acusado. Apesar 

de devidamente intiamdo via DJE nº 10542, publicado em 26/07/2019 e 

REITERADO no DJE nº 10585, publicado em 26/09/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48539 Nr: 1359-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Kane dos Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação do advogado 

nomeado, para apresentar os memoriais finais em favor do acusado 

WENDER KANE DOS SANTOS BARBOSA. Apesar de devidamente 

intimado por oficial de justiça na ref. 90 e REITERADO via DJE nº 10585, 

publicado em 26/09/2019Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49185 Nr: 1661-30.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalice Ribeiro Dias, Valterde da Silva Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zanir Pereira de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, ISAIAS CAMPOS FILHO - OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação do advogado 

da parte autora Dr. ISAIAS CAMPOS FILHO, afim de manifestar acerca das 

correspondencias devolvidas, dando regular prosseguimento ao feito. 

Apesar de devidamente intimado via DJE nº 10596, publicado em 

11/10/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 607 Nr: 7-09.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO ALVES TEIXEIRA, Fernando 

Aparecido Dinato, M. R. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deuzânia M. Vilela Alves - 

OAB:5.177-B/MT

 Processo n° 7-09. 1997.811.0036 (607)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente de fl.237.

Dessa forma, DETERMINO que a secretaria OFICIE à comarca de Alto 

Araguaia/MT, solicitando a devolução da missiva.

 CERTIFIQUE a secretaria se foram cumpridas todas as determinações de 

fls.223.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16568 Nr: 1309-19.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Herculano Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6019-A/MT, Andreia Ferdinando Varea - OAB:10.641-MT

 Autos n. 1309-19.2010.811.0036 (16568)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos, etc.

1) Ante a pendência da diligência determinada no item “3” na decisão de fl. 

1.754, INTIME-SE a oficial de justiça, Arilena Câmara Bonilha Ribeiro, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, ESCLAREÇA ou realize uma NOVA 

AVALIAÇÃO, a fim de pormenorizar por imóvel (matrículas n. 6.094 e n. 

2.591 da CRI desta Comarca) o valor atribuído mediante a avaliação.

2) Após aportar nos autos os esclarecimentos da oficial de justiça, 

ABRA-SE VISTA às PARTES, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

queiram, impugne o laudo de avaliação complementar, bem como solicitem 

o que entender de direito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17323 Nr: 752-95.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Gabriel de Rezende, Deusina Souza 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:MT 16.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, encontra-se em cartório os autos requeridos na 

petição de fls, 80/82, pelo prazo de dez (10) dias, decorrido o prazo os 

autos retornarão ao arquivo definitivo independentemente de intimação.

Guiratinga - MT, 20 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17323 Nr: 752-95.2011.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGdR, DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:MT 16.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, encontra-se em cartório os autos requeridos na 

petição de fls, 80/82, pelo prazo de dez (10) dias, decorrido o prazo os 

autos retornarão ao arquivo definitivo independentemente de intimação.

Guiratinga - MT, 22 de agosto de 2019.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30179 Nr: 23-35.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Carolina Pereira da Silva, Suely Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350, Rogerio 

Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23-35.2012.811.0036 (30179)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

1) DETERMINO que EXPEÇA-SE o respectivo alvará de liberação do valor 

bloqueado, em conta indicada à fl.68.

2) APÓS, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 13 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15407 Nr: 151-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daltron Edson dos Santos Damian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Cesar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - 

OAB:75346/SP

 Processo nº 151-26.2010.811.0036 (15407)

Reintegração/ Manutenção de Posse

Despacho.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido formulado pelo requerido de fl. 448/450.

INTIME-SE o requerido Narciso Cesar Francisco, para que, querendo, 

atualize os endereços das testemunhas arroladas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão da prova testemunhal vindicada.

Após, DETERMINO a expedição de carta precatória, no endereço 

informado pelo requerido, a fim de realizar a oitiva das testemunhas.

Cumpra-se.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15407 Nr: 151-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daltron Edson dos Santos Damian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Cesar Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - 

OAB:75346/SP

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo o requerido Narciso Cesar Francisco para 

que, querendo, atualize os endereços das testemunhas arroladas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova testemunhal 

vindicada, de acordo com Despacho de fls. 451.

 Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16387 Nr: 1128-18.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, encontra-se em cartório os autos requeridos na 

petição de fls, 191/195, pelo prazo de dez (10) dias, decorrido o prazo os 

autos retornarão ao arquivo definitivo independentemente de intimação.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67659 Nr: 1747-30.2019.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tesouro - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auria Aparecida Lopes Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT, Kenia Marlova Forgiarini - OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15133/MT

 Certifico que, conforme cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor de matéria imprensa para CITAÇÃO da 

Embargada via DJE, através de seus advogados, conforme determinado 

em Decisão de fls. 11: "Decido. Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS 

opostos, COM EFEITO SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos 

estabelecidos no art. 919, §1º do Novo CPC. 1) Nos termos do art. 914, 

§1º do NCPC, a presente peça deverá ser distribuída em apartado ao feito 

executivo. 2) Dessa forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição e 

documentos dos embargos à execução e REALIZE A DISTRIBUIÇÃO deles 

em apenso à presente execução, atribuindo lhes um código processual, 

para que sejam devidamente processados e julgados. 3) APENSE-SE os 

presentes embargos à execução ao feito executivo principal nº 

1236-08.2014.811.0036 (34741). 4) TRANSLADE-SE cópia desta decisão 

para os autos a serem distribuídos conforme item 2, supra. 5) Após a 

redistribuição, DETERMINO a suspensão da Ação de Execução nº 

1236-08.2014.811.0036 (34741) até a sentença final dos presentes 

embargos à execução. 6) DEIXO de designar audiência de conciliação uma 

vez que o presente feito trata-se de interesse público. 7) INTIME-SE a 

parte embargada para oferecer à contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 8) Após o prazo do item 7, certifique a serventia e INTIME-SE a parte 

embargante à apresentar impugnação à contestação, se apresentada. 9) 

Apresentadas contestação e impugnação, INTIMEM-SE as partes a fim de 

que especifiquem e justifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias, ou manifestem-se pelo interesse do julgamento 

antecipado da lide. 10) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 02/09/2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58450 Nr: 1729-43.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Filgueira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Diogo Filgueira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação do advogado 

do inventariante, afim de trazer aos autos as primeiras declarações para 

tomar por termo, bem como, promover nos autos o recolhimento da 

condução e preparo para citação dos herdeiros e das Fazendas Públicas. 

Apesar de devidamente intimado nos termos do despacho de rre. 11, bem 

como por impulsionamento dia DJE nº 10585, publicado em 26/09/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56382 Nr: 908-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvanildo Alves Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Rezende, Antonia 

Camargo de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081/MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação do embargado 

através de seu advogado, para afim de manifestar acerca da petição e 

documentos de ref. 23, dados em garantia. Apesar de devidamente 

intimado via DJE nº 10599, publiado em 16/10/2019, deixou de manifestar.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55579 Nr: 540-30.2018.811.0036
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moreno Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edylce Nunes Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação do inventariante 

através de seu advogado, para comparecer em cartório afim de assinar o 

termo de primeiras declarações. Bem como, decorreu o prazo para o 

inventariante promover nos autos a condução e preparo para Citação dos 

herdeiros e das Fazendas. Apesar de devidamente intimado via DJE nº 

10536, publicado em 17/07/2019 e REITERADO no DJE nº 10585, publicado 

em 26/09/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63144 Nr: 240-34.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ister Andre de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação da advogada 

nomeada, para apresentar as razões da apelação em favor da acusada, 

vez que foi o seu desejo em recorrer da sentença ou justificar os motivos 

da impossibilidade. Apesar de devidamente intimada via DJE nº 10565, 

publicado em 29/08/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64146 Nr: 578-08.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleiton Tavares Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo nº 578-08.2019.811.0036 (64146)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu de fl. 73.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 25/03/2020, às 

15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado GLEITON TAVARES REZENDE para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59191 Nr: 1999-67.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Souza Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação da parte 

autora/apelada através de seu advogado, afim de apresentar as 

contra-razões a apelação ofertada na ref. 63, na forma do despacho de 

ref. 67. Apesar de devidmaente intimada via DJE nº 10599, publicada em 

16/10/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60657 Nr: 2555-69.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alline Aparecida da Cruz Ferraz Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Marina Nogueira Marques, Maria 

Tereza Carvalho de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação do advogado 

nomeado, para oferecer resposta a acusação em favor da acusada. 

Apesar de devidamente intimado por Oficial de Justiça na ref. 44 e 

REITERADO por DJE nº10585, publicado em 26/09/2019.

Guiratinga - MT, 16 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30902 Nr: 746-54.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Rufino Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 06/08, para 

CONDENAR o Acusado JHONATHAN RUFINO DOURADOcomo incurso na 

pena do artigo 14 da Lei 10.826/03.TORNO DEFINITIVA A PENA a 

JHONATHAN RUFINO DOURADO em 02 (dois) anos de RECLUSÃO e 10 

(dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.3) DA DETRAÇÃO DA PENA, REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA Compulsando os autos, verifica-se 

que o réu ficou preso desde o dia 29/07/2012 até a data 21/08/2012, e 

preso preventivamente desde o dia 18/10/2017 até a data 20/10/2017 

totalizando o tempo em que esteve preso em 27 (vinte e sete) dias.Assim 

atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada 

ao acusado para que ATINJA o patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses 

e 03 (três) dias de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o 

REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal.4) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.Tendo 

em vista o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o 

condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal 

Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é 

suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da 

dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 

01 (uma) restritiva de direito e multa (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), 

sendo ela:a) PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 03 (TRÊS) SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DESTA SENTENÇA, os quais serão 

depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vinculado ao processo.b) Pena de multa no valor de 30 (TRINTA) 

DIAS-MULTAS, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 09/01/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17215 Nr: 643-81.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RIBEIRO LOPES - 

OAB:28877

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o 

Acusado MÁRCIO RODRIGUES DE CASTRO, como incurso na pena do art. 

129, caput, do Código Penal. Assim, após considerar todas as 

circunstâncias cabíveis, fixo a PENA-DEFINITIVA para o crime em 03 (três) 

meses de DETENÇÃO.Assim, diante dos referidos fundamentos e tendo 

em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o 

condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal 

Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é 

suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da 

dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 

01 (um) restritiva de direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), sendo ela: 

PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES NA DATA DESTA SENTENÇA, os quais serão depositados na 

Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao 

processo.4)DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.CONDENO o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 15/01/2020.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33624 Nr: 613-41.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ricardo Macedo Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver o 

denunciado WELLINGTON RICARDO MACEDO DOURADO, dos delitos 

imputados na denúncia, art. 155, §1º e §4º inciso I, do Código Penal e art. 

288, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por 

não existir prova suficiente nos autos para a condenação do acusado. 

DETERMINO a restituição do veículo apreendido MOTOCICLETA HONDA 

TITAN 125, de cor verde, placas KAA-6570 ao respectivo proprietário 

constante do CRV.II. Sem custas processuais (CPP, art. 804).II. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.III. Cientifique-se o Parquet.IV. 

Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e comunicações 

devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.V. 

Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 13/01/2020.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51411 Nr: 2662-50.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação da advogada 

nomeada, para patrocinar os interesses da autora, afim dar 

prosseguimento ao feito. Apesar de devidamente intimado via oficial de 

justiça na ref. 48, deixou transcorrer o prazo.

Guiratinga - MT, 17 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42446 Nr: 833-68.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMF, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNF, MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:21485/O, Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n° 833-68.2016.811.0036 (42446)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Verificando o pedido de fls. 276/282 e, considerando que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, 
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nomeio o Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS para patrocinar os 

interesses da acusada MIRIAM CAJANGO MACHADO, fixando honorários 

advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, a fim de que 

apresente as contrarrazões recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68226 Nr: 1918-84.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Felix Viana, Davi Souto da Silva, 

Carlito Ramos Rezende, Jayme Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo 

Polidorio, Helio Perina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:3735, Luana Cristina de Araújo Canova - 

OAB:17820, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fulcro 

no artigo 108, §2º do Código de Processo Penal, REJEITO A EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA formulada pelo acusado SILVIO EDUARDO POLIDORIO 

para processar e julgar estes autos e DETERMINO o regular 

processamento do feito pela Vara Única da Comarca de 

Guiratinga/MT.Dando continuidade ao feito, verifica-se que a Defesa 

Técnica do réu SILVIO EDUARDO POLIDORIO acostou aos autos defesa 

prévia a qual aduziu preliminares as quais o Ministério Público ainda não se 

manifestou.Com a finalidade de se evitar posterior alegação de nulidade, 

CERTIFIQUE a serventia a tempestividade da manifestação e APÓS, 

ABRA-SE VISTAS dos autos ao Parquet, para que se manifeste acerca da 

resposta à acusação e documentos de ref. 81 dos autos.Ciência ao 

Ministério Público e às Defesas Técnicas.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Guiratinga/MT, 17 de janeiro de 2020.Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61597 Nr: 2946-24.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Taiane Brito Lima, Cpf: 

00074281208, Rg: 3115050-0 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), do lar, 

Endereço: Rua Padre Sebastião Arantes, Nº 40, Bairro: Santa Terezinha, 

Cidade: Tesouro-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:Os Autores são filhos do Requerido, conforme 

comprovam as Certidões de Nascimento anexadas aos autos. Os 

Alimentados estão sob a guarda unilateral da genitora e representante 

legal, que os sustentam com dificuldades, já que sua renda é baixa e o pai 

não contribui para a criação dos filhos. A requerente pugna pela fixação 

de alimentos definitivos no valor correspondente a 01(um) salário mínimo 

vigente, e, em relação às despesas extraordinárias de sustento, 50% 

(cinquenta por cento) dos gastos.

Decisão/Despacho:DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 41/42. 

Pois, compulsando os autos, observa-se que este Juízo tentou em vários 

endereços citar o requerido pessoalmente, porém não obteve êxito, 

inclusive, foi buscado o endereço do mesmo pelo Ministério Público pelo 

INFOSEG e Siel, sem sucesso. Assim, conclui-se que o requerido 

encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as 

tentativas de sua localização. 1) Dessa forma, CITE-SE POR EDITAL o 

confinante FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS, por se 

encontrar em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), 

com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei, 

acerca da fixação dos alimentos provisórios, e, para que, querendo e, no 

prazo legal, apresente contestação. 2) Outrossim, verifica-se que a parte 

autora também não foi localizada para ser cientificada da realização da 

audiência de conciliação, conforme certidão de fl. 24. Isso posto, 

INTIME-ME POR EDITAL a parte autora LUIZ FELIPE LIMA FARIAS e CAIO 

GABRIEL LIMA FARIAS, representados por sua genitora, TAIANE BRITO 

LIMA, para que no prazo de 15 (quinze) dias, comparece ao balcão da 

secretaria deste juízo para informar seu atual endereço e número de 

telefone atualizado, bem como no mesmo prazo, informe o endereço 

atualizado do requerido, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito. 3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Após, CERTIFIQUE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 26/06/2019.

 Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Rosiane da Mata Pereira, Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63924 Nr: 508-88.2019.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470-MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação do advogado ISAIAS 

CAMPOS FILHO nomeado na ref. 22, afim de apresentar a resposta a 

acusação em favor do acusado. Apesar de devidamente intimado por 

Oficial de Justiça na ref. 34 e Reiterado por força do despacho de ref. 37, 

e DJE nº 10622, publicado em 21/11/2019, até a presente data sem 

manifestação.

Guiratinga - MT, 17 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61597 Nr: 2946-24.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:30

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:

Resumo da petição inicial:

Despacho/Decisão:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54851 Nr: 266-66.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAL, JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da Intimação do advogado do 

acusado apresentar os memoriais finais. Apesar de sair devidamente 

intimado em audiência, na forma do termo de ref. 71.

Guiratinga - MT, 17 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57710 Nr: 1447-05.2018.811.0036

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA, AAdL, CBM, PAFK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - 

OAB:24816/O

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação do advogado 

nomeado, afim de apresentar os memoriais finais em favor dos acusados. 

Apesar de devidamente intimado via DJE nº 10588, publicado em 

01/10/2019 e Intimação por Oficial de Justiça na ref. 111, em 08/10/2019.

Guiratinga - MT, 17 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60452 Nr: 2477-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2477-75.2018.811.0036 (60452)

Ação de Alimentos

Despacho.

Vistos, etc.

Defiro o pleito de fl. 82/84.

Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de arbitramento de honorários 

advocatícios.

 Posteriormente, INTIME-SE o causídico para retirá-la.

Após, ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51562 Nr: 2689-33.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do laudo 

técnicoapresentado (Ref.71).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 420-50.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e TORNO 

DEFINITIVA a decisão liminar de fl.10, decidindo a lide com exame de 

mérito, por consequência a extingo com fulcro no artigo 487, I do Novo 

CPC, para isso:1) CONDENO o Requerido, JOSÉ MESSIAS ALMEIDA 

SOUZA, ao pagamento no importe de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo nacional vigente, a título de pensão alimentícia definitiva ao menor, 

que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação 

desta sentença, com o depósito na conta bancária da representante da 

menor.2) CONDENO, ainda, o Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta 

por cento) de todas as despesas extraordinárias referidas a menor que 

sejam devidamente comprovadas por sua genitora, ora representante.3) 

Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.Guiratinga/MT, 17 de janeiro de 2020.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 2788-66.2018.811.0036

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Edriele Pereira dos Santos Azevedo, Cpf: 

03761964161, Rg: 2107006-7 SSP MT Filiação: Ademar Cardoso de 

Azevedo e Sebastiana Pereira dos Santos, data de nascimento: 

22/03/1988, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), do lar, 

Endereço: Rua Eduardo Cardoso Pereira, 380, Bairro: Sebastião Dias ii, 

Cidade: Guiratinga-MT

Nome e cargo do digitador:Rosiane da Mata Pereira, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Pelo exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a

presente ação de destituição de poder familiar c/c com pedido de adoção 

dos infantes E. K. A. R.

nascida em 27/10/2012, C. A. nascido em 25/01/2007, M. G. A. nascida em 

06/08/2008, R. A. R.

nascido em 03/07/2010 e K. V. A. R. nascida em 30/09/2014., ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL, em face da genitora EDRIELE PEREIRA DOS SANTOS, por 

consequência extingo o

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil,

para isso:1) DESTITUO o poder familiar da mãe biológica EDRIELE PEREIRA 

DOS SANTOS, ora

requerida, em relação aos filhos menores, E. K. A. R., C. A., M. G. A., R. A. 

R., K. V. A. R., nos

termos do art. 1635, IV do Código Civil e art. 24 e 155 do ECA.2) CONCEDO 

a adoção dos infantes

em favor de casal(is) habilitado(s) junto ao CNA OU aos guardiões 

provisórios que ajuizarem a

devida Ação de Adoção, procedendo-se a expedição de mandado ao 

Cartório de Registro Civil,

quando requeridos ao Juízo competente, nos moldes do art. 47, caput e §

§, da Lei Federal nº

8.069/1990, após determinação direcionada à equipe multidisciplinar,ante a 

solicitação de

pretendentes à adoção.3)SEM CUSTAS para as partes, na forma do § 2º 

do art. 141 do Estatuto da

Criança e do Adolescente.4) CIÊNCIA ao Ministério Público e aos guardiões 

provisórios.5) Com o

trânsito em julgado da decisão, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as 

baixas e anotações de

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT,

14/10/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33412 Nr: 461-90.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - 

OAB:24816/O

 Processo n.º 461-90.2014.8.11.0036 (33412)

Executivo de Pena

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do da defesa de fls.111/113.

DESIGNO audiência de justificação para o dia 10 de março de 2020, às 

14h00min (MT), ocasião em que o reeducando terá oportunidade de expor 

os motivos que ensejaram o referido descumprimento;

I- INTIMEM-SE o reeducando, ELISMAR NUNES DA SILVA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do reeducando.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 17/01/2020.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39623 Nr: 48-09.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas dos Santos Silvério, Otacílio Silvério 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, TALES PASSOS DE 

ALMEIDA - OAB:15.217/MT

 Autos n° 48-09.2016.811.0036 (39623)

Ação Penal

Decisão.

Vistos, etc.

Verifica-se que após a determinação proferida em audiência (ref. 132), 

que foram devolvidas devidamente cumpridas as cartas precatórias 

expedidas para oitiva da vítima Altair e da testemunha Cristiano (ref. 153), 

logo, INDEFIRO o pedido do Ministério Público para expedição de nova 

carta precatória de ref. 156.

Verifica-se ainda, que a carta precatória expedida com a finalidade de 

ouvir a testemunha de defesa PAULO RICARDO CASTANÕN, retornou 

sem cumprimento.

 Intimada por duas vezes para que se manifestasse acerca do não 

cumprimento da missiva quanto à oitiva da testemunha PAULO RICARDO, a 

defesa quedou-se inerte.

 Desse modo, DLECARO PRECLUSO direito de ouvir a testemunha PAULO 

RICARDO CASTANÕN, em razão da inércia injustificada da defesa do 

acusado.

Por fim, já declarado encerramento da instrução processual com o retorno 

das cartas precatórias (ref. 132), VISTA ao Ministério Público para 

apresentar suas alegações finais, com URGÊNCIA, no prazo legal e após 

SAI A defesa INTIMADA para apresentar memoriais no mesmo prazo legal.

A configuração ou não de eventual prescrição da pretensão punitiva 

estatal em relação ao acusado OTACILIO SILVERIO FERREIRA será 

analisada após a apresentação de memoriais das partes.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60826 Nr: 2614-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Mesquita Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação do advogado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 578 de 1782



dativo Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA de apresentar os memoriais 

finais em favor do acusado. Apesar de sair devidamente intimado da 

audiência, conforme termo de audiência de ref. 79.

Guiratinga - MT, 17 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 3098-72.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Nelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação do advogado 

do acusado Dr. FERNANDO FERREIRA DA SILVA afim de apresentar os 

memoriais finais. Apesar de devidamente intimado em audiência, conforme 

se vê no termo de ref. 97.

Guiratinga - MT, 17 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68523 Nr: 2046-07.2019.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando ausentes tais requisitos essenciais, deve, 

este Juízo, determinar que a autora a emende, sob pena de indeferimento 

da peça exordial (art. 321 do Novo CPC).1) INTIME-SE a parte autora, por 

seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento da inicial, EMENDE a peça exordial, atribuindo à causa a 

somatória de 12 (doze) prestações alimentícias mensais pagas pelo 

autor;2) Tendo em vista que não há nos autos pedido relativo à Justiça 

Gratuita ou comprovante do pagamento de custas, com a emenda à inicial 

referente ao valor atribuído à causa determinado no item “1” supra, 

INTIME-SE os autores, através de seu advogado constituído, para recolher 

as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, conforme valor 

atribuído à causa, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. 3) Ainda, INTIME-SE o causídico, 

para, no prazo de 15 (dez) dias e sob pena de indeferimento da peça 

vestibular e cancelamento da distribuição, EMENDE-A juntando aos autos 

cópia do instrumento de mandato, bem como cópia dos atos processuais 

necessários ao delisde da demanda, tais como a sentença que condenou 

o autor aos alimentos, comprovantes de que a alimentada atingiu a 

maioridade, bem como concluiu o ensino superior.4) Após o prazo, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem-me os autos conclusos para análise 

da petição inicial.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Guiratinga/MT, 02 

de dezembro de 2019. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 1985-54.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Rogerio 

Alves Arcoverde - OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para da intimação das partes 

através de seus advogados, acerca das informações prestadas pela 

Diretoria da Conta Única de depositos Judiciais de ref. 109. Apesar de 

devidamente intimado via DJE nº 10633, publicado em 06/12/2019.

Guiratinga - MT, 18 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34648 Nr: 1191-04.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Udiney Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Cesar da Silva - 

OAB:14688-MT, Hortelene Lopes de Moraes - OAB:15.133-MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Decurso de Prazo (Manifestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da intimação do Municipio de 

Tesouro, na pessoa da assessoria Juridica por Oficial de Justiça na ref. 

143, no prazo fixado pelo MM. Juiz no despacho de ref. 132. Apesar de 

devifamente Citado até a presente data não foi impetrado Embragos ou 

quaisquer outro requerimento.

Guiratinga - MT, 18 de janeiro de 2020.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68523 Nr: 2046-07.2019.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que Não houve o encaminhamento da decisão para 

publicação pelo gabinete. Considerando que a secretaria não tem 

autonomia para provocar a publicação de oficio, promovo nesta data o 

Impulsionamento, afim de INTIMAR o autor através de seu advogado para 

que tome conhecimento do despacho de ref. 04, dando o regular 

andamento solicitado no prazo de quinze (15) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817 Nr: 116-86.1998.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FELIZARDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Raquel ReginaCamargo Garcia - OAB:15.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado subscritor da petição de fls, 223, afim de tomar 

conhecimento que os autos encontra-se em secretaria pelo prazo de dez 

(10) dias, a disposição afim de tirar cópias autenticadas das peças que 

vão compor a adjudicação. Decorrido o prazo supra, os autos retornarão 

ao arquivo definitivo independentemente de nova intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-47.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000917-47.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE, ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI 73043540115 Vistos, etc. Trata-se de Ação declaratória de 

Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, 

com pedido liminar, proposta por MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA, 

já devidamente qualificado, em face de AYMORÉ CREDITO 

FINANCIAMENTO E INV., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e ROGERIO 

DIEGO ARAÚJO MANTOVANI EIRELI, todos devidamente qualificados. Em 

resumo, a parte autora alega que no mês de julho de 2019 começou a 

receber telefonemas de cobrança do segundo requerido, Banco 

Santander, em razão do inadimplemento referente a um empréstimo. Aduz, 

ainda, que jamais realizou mencionado empréstimo e ao consultar os 

bancos de dados de devedores se surpreendeu com a negativação de 

nome por uma suposta dívida no valor R$ 9.350,00 (nove mil, trezentos e 

cinquenta reais) realizado pela Cessionária de Credito Aymore Credito 

Financiamento, primeira reclamada. Desse modo, liminarmente, o autor 

requer a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA). Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ao analisar, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, noto pertinente o DEFERIMENTO deles, uma vez que, 

com base em cognição sumária, observa-se que os mencionados 

requisitos estão presentes neste caso concreto. Ao compulsar a petição 

inicial e os documentos acostados, observa-se que o questionamento da 

parte autora reside na cobrança indevida de uma dívida com a empresa 

Rogerio Diego Araújo Mantovani – Eireli. Verifica-se a plena configuração 

do periculum in mora, tendo em vista que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Como se sabe, a inscrição em cadastro de 

inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido 

que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas 

comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de 

insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias legais, o 

devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida com efeitos 

restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de 

forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos 

que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja 

porque têm razões para discutir judicialmente o débito em atraso. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. Nesse 

sentido, a priori, percebe-se que a autora esta com o seu nome inserido 

nos cadastros negativos, conforme documento de id 27365407, por uma 

dívida, proveniente de uma relação contratual, em que a sua legitimidade, 

licitude e valor ainda são objetos de discussão judicialmente. Assim, resto 

convicto, que neste momento processual não há motivos plausíveis para 

que a autora seja obrigada a arcar com os encargos provenientes de uma 

inscrição em cadastro negativo de crédito até que os fatos sejam 

esclarecidos, pois, facilmente, por ser um por conta do risco dela sofrer 

danos irreparáveis Portanto, presentes os requisitos, a concessão da 

liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, 

por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão para a parte requerida (art. 300, §3º, do CPC). Decido. Diante do 

exposto: COONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, uma 

vez que ficou comprovado que ela é hipossuficiente financeiramente, nos 

termos da Lei 1060/50 e do CPC. No mais, DEFIRO os pedidos liminares 

expostos na petição inicial, aduzidos pela parte autora, para isso: 1) 

DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora, incumbindo aos requeridos AYMORÉ CREDITO 

FINANCIAMENTO E INV., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e ROGERIO 

DIEGO ARAÚJO MANTOVANI EIRELI o ônus de provar a licitude, 

regularidade e vencimento do contrato em comento, nº. 0170987378 

(Contrato Serasa n. 200307848), que resultou na restrição do nome da 

parte autora no mercado de crédito, inclusive exibindo o referido contrato 

nestes autos. 2) DETERMINO, até o final do trâmite processual, a 

EXCLUSÃO da inscrição do nome da parte autora MARIA AUXILIADORA 

LIMA DE OLIVEIRA nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao contrato em comento. 3) DETERMINO, até o final do 

trâmite processual, a ABSTENÇÃO da inscrição do nome da parte autora 

MARIA AUXILIADORA LIMA DE OLIVEIRA nos cadastros negativos dos 

órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato em comento. 4) 

Desse modo, DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO das empresas 

requeridas AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INV., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A e ROGERIO DIEGO ARAÚJO MANTOVANI 

EIRELI, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, TOMEM as providências 

administrativas necessárias, para exclusão do nome da Parte Autora dos 

cadastros do SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito. 5) 

Por este Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial 

entre as partes no presente feito (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora, por meio de seus 

Advogados e CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no 

ato. 6) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos 

conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES 

NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte REQUERIDA para que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, a partir da data da 

referida audiência, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos 

fatos narrados na inicial e, também, INTIME-SE a PARTE AUTORA para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 7) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 

07/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-39.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TESOURO (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000924-39.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE 

TESOURO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais Estéticos e Morais com Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA, já 

qualificado nos autos, em desfavor de MUNICÍPIO DE GUIRATINGA e 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos já qualificados no feito. Em síntese, a 

parte autora alega que na noite de 17/08/2019 foi prestigiar o evento 

denominado “Festival de Praia”, promovido pelo Município de Tesouro, 

todavia, no momento de realização do espetáculo pirotécnico foi atingido 

por uma explosão decorrente de uma falha nos fogos de artifícios. Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. 1) 

DA JUSTIÇA GRATUITA. Em análise dos documentos que acompanham a 

petição inicial, tais como cópia do cartão Nacional de Saúde e laudos 

emitidos por hospitais públicos, resto convicto que a parte autora é pobre 

nos termos da Lei 1060/50, não possuindo condições de quitar as custas 

processuais sem o prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Dessa 

forma, CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita. 2) DOS PEDIDOS 

LIMINARES. A antecipação de tutela tem seu deferimento condicionado à 

plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, 

Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ao analisar, 

portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, noto 

pertinente o indeferimento do pedido liminar, pela ausência do “fumus boni 

iuris”. Ao compulsar os autos, observa-se que, liminarmente, a parte 

autora requer a determinação para que os requeridos paguem por mês o 

equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, até o findar da demanda e 

confirmação definitiva da tutela. Pugna, ainda, subsidiariamente, no caso 

de indeferimento do pedido anterior, o pagamento de 03 (três) salários 

mínimos a título de pensão provisória mensal. Contudo, percebe-se que a 

matéria controvertida apresenta FORTE CONTEÚDO FÁTICO, a reclamar 

dilação probatória e a angularização processual. Igualmente, ainda que 

reste prejudicada a análise do requisito do perigo de dano, visualizo 

ausentes os indícios suficientes de que a demora processual causará um 

enorme dano ao requerente, vez que os pedidos do requerente são 

essencialmente de cunho financeiro e indenizatório, não sendo o presente 

caso uma demanda que versa sobre direito a saúde, inferindo tal 

conclusão do atestado sob Id. 27672147, o qual relata a evolução do 

quadro clínico do requerente, sendo o atual tratamento realizado no âmbito 

domiciliar. Dessa forma, é imperioso a não concessão da medida nesta 

fase processual, devendo este Juízo dar oportunidade para que a parte 

requerida apresente a sua defesa e, por consequência, exerça os seus 

direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa. Portanto, o não 

acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe, visto que no caso 

vertente, pelos argumentos e documentos atrelados, este Juízo não restou 

convencido da necessidade de concessão da medida liminar, devido a 

falta de preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”, isso é, a 

existência dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 

Decido. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência 

pleiteada pela parte autora na petição inicial. 1) CONCEDO a parte autora 

os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que ficou comprovado que ela 

é pobre nos termos da Lei 1060/50 e do CPC. 2) DEIXO de encaminhar a 

demanda à Conciliadora do Juízo, vez que a parte autora em sua exordial 

manifestou-se pela não realização da audiência de conciliação. Todavia, 

cabe ressaltar que a audiência de conciliação poderá ser realizada em 

qualquer momento processual, nos termos do § 3º, do art. 3º, do CPC. 3) 

Desse modo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente a contestação, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, 

INTIME-SE a parte autora para que, caso queira, posteriormente a juntada 

da defesa do réu ofereça a devida impugnação à contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a secretaria e VOLTEM os 

autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Ás 

providências. Guiratinga/MT, 08/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000925-24.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIMAR LEANDRO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000925-24.2019.8.11.0036 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, pessoa jurídica já qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, em face de VALDIMAR 

LEANDRO FERREIRA. O autor, liminarmente, requereu o deferimento da 

tutela provisória de urgência, a fim de determinar a Busca e Apreensão, 

do bem alienado, no estado em que se encontra, e sua entrega a título de 

depósito ao representante legal da Requerente. Nesse sentido, 

fundamenta que foram preenchidos todos os requisitos legais 

apresentados no Decreto-Lei nº 911/69 para a concessão da medida, 

como o vínculo jurídico entre as partes e a mora da parte requerida. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. O 

Novo Código de Processo Civil, de certa forma, incorporou o entendimento 

do Código anterior de que os pedidos liminares de antecipação de tutela 

têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Novo Código de Processo Civil: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o indeferimento do 

pedido liminar, pela ausência do “fumus boni iuris”, principalmente, em 

relação a aferição da comprovação da mora da requerida, nos seguintes 

termos: Sabe-se que um dos requisitos para o deferimento liminar da 

busca e apreensão de veículo alienado é a comprovação da mora. Nesse 

sentido, depreende da leitura do art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69 que a 

mora é comprovada quando o requerente envia carta registrada COM 

AVISO DE RECEBIMENTO para o requerido e que a carta tenha sido 

ASSINADA pelo próprio destinatário ou por terceiros. Contudo, ao arrepio 

do disposto no art. 2 º, § 2º, e art. 3º, do Decreto Lei 911/69, não há 

qualquer comprovação de que a notificação de ID 27678613 tenha sido 

entregue pela empresa Brasileira de Correios, visto que a declaração 

acostada não possui o condão de comprovar o recebimento da 

notificação, pois diversamente do que determina a legislação vigente não 

consta ASSINATURA do requerido ou de terceiros, mas sim a indicação 

que o destinatário “não foi procurado”, o que enseja o indeferimento do 

pedido liminar. Nesse sentido, importante ressaltar também que pelo fato 

da ação de busca e apreensão visar o desapossamento do bem em poder 

do devedor (veículo), em que boa parte das parcelas já foram pagas, as 

regras do Decreto-lei n. 911/69 devem ser interpretadas restritivamente, 

de modo que torna imperioso a este juízo reconhecer a ausência de 

notificação extrajudicial nos termos estabelecido pela norma específica. 

Portanto, não sendo reconhecida a constituição em mora da requerida, 

não há falar em concessão de liminar de busca e apreensão por alienação 

fiduciária (Súmula 72 do STJ), por inexistir o fumus boni juris, como já 

exposto. Decido. Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de 

urgência pleiteada pela autora BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, na petição inicial. 1) Dando prosseguimento ao feito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação, visto que, conforme descrito 

pela autora, houve várias tentativas de realização de acordo de modo 

amigável, sem que houvesse êxito. Além disso, a conciliação é um ato de 

liberalidade das partes, de forma que estas caso queiram podem 
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transacionar a qualquer tempo no processo e até mesmo de forma 

extrajudicial. 2) Assim, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, consignadas as 

advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil, bem como, 

caso queira, apresente resposta entendendo ter havido pagamento a 

maior e desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º 

e 4º da Lei 10.931/04. 3) Após, caso seja oferecida a referida 

contestação, INTIME-SE a parte autora para apresentar a sua impugnação 

à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 08/01/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000904-48.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CARRIJO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000904-48.2019.8.11.0036 Alvará Judicial Decisão. Vistos etc. 

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, em face de MOACIR 

CARRIJO MACHADO, igualmente qualificado. Requereu em sua peça 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

requerente acostou aos autos o recibo de entrega de imposto de renda 

exercício 2019 e corpo da declaração de imposto de renda referente ao 

exercício 2018. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário a relatar. 

Fundamento. Em que pesem as alegações e a declaração do autor de não 

possuir condições de arcar com as custas judiciárias e despesas 

processuais, os elementos probatórios trazidos aos autos não comprovam 

sua insuficiência financeira para arcar com as custas judiciais. Mas pelo 

contrário, compulsando os documentos acostados, percebe-se que o 

autor FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO, trata-se de empresário, 

conforme declarações de imposto de renda (id 26975423) e que percebe 

como lucro e dividendos da empresa Malta Serviços e Telemarketing 

(CNPJ: 18.252.508/0001-42), da qual indicou ser sócio, o valor de 

R$450.645,01 (quatrocentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta e cinco 

reais e um centavo). Assim, embora a lei não especifique um valor exato 

como parâmetro para o Postulante poder usufruir dos benefícios da 

gratuidade, é razoável supor, com base na plausibilidade, que ele possui, 

sem dúvida, condições de arcar com as custas e as taxas judiciais. Pois o 

benefício da Justiça Gratuita é para aqueles que efetivamente necessitem, 

no sentido de que o pagamento das custas e das taxas judiciais venham a 

prejudicar, concretamente, sua sobrevivência e de sua família. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM AÇÃO DE 

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU A COMPROVAÇÃO DE 

QUE OS AGRAVANTES NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 

REQUERENTES PROPRIETÁRIOS DE BENS IMÓVEIS E DE AUTOMÓVEIS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Em tema de justiça 

gratuita, a jurisprudência tem se pautado, em regra, por um 

posicionamento liberal, contentando-se com a mera declaração de 

hipossuficiência da parte para, em qualquer fase processual, obsequiá-la 

com a gratuidade judicial. "No entanto, este tipo de declaração não pode e 

não deve prevalecer, se e quando fortes elementos probatórios 

desmentem o seu conteúdo, revelando, acima de qualquer dúvida 

razoável, que a parte possui condições financeiras para arcar com as 

custas devidas ao Estado e aos serventuários judiciais, bem como com os 

honorários que constituem verba de natureza alimentar retributiva da 

atuação profissional do advogado." (Apelação Cível n. 2007.005676-1, rel 

Des. Newton Janke, j.14-2-2008). Portanto, tal benefício não se trata de 

possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, 

mas garantir acesso a Justiça daqueles que são considerados 

hipossucientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda. Ademais, 

somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, 

não bastando a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da insuficiência financeira, conforme 

as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Por fim, vale ressaltar que não vislumbro ser 

caso de parcelamento das despesas processuais ou pagamento ao final 

do processo, visto que essa hipótese é somente para aqueles que 

comprovem inequivocamente a sua insuficiência de recursos para pagar 

as custas de maneira integral e imediata, o que não ocorreu no presente 

caso, uma vez que a parte autora não demonstrou, com os documentos 

acostados, sua hipossuficiência. Decido. Ante o exposto INDEFIRO o 

pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que a parte autora 

não se insere no conceito de hipossuficiência financeira, para isso: 1) 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para recolher as 

taxas e custas processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO e por consequência, extinção do processo sem resolução 

do mérito. 2) Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 09/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-37.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINA BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000659-37.2019 Vistos etc. RECEBO a apelação 

retro, apenas no efeito devolutivo. Intime-se o apelado para, querendo, 

contrarrazoar as razões da apelação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do art. 

1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, §2º do 

NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 

14 de janeiro de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000002-61.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RECONVINDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N° 1000002-61.2020 Vistos etc. Trata-se de ação de 

benefício previdenciário c/c tutela antecipada em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS. Juntou documentos. DECIDO. Trata-se de pedido 

de antecipação de tutela visando determinação judicial para compelir a 

imediata implantação do benefício de aposentadoria rural por idade à parte 

requerente. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Complementando o preceptivo temos o art. 303 também do novo código, 

segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 
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da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar a relevância do 

fundamento não restou demonstrada de forma inequívoca. De outro modo, 

a parte autora sequer fez referência em sua inicial sobre sua qualidade de 

dependente, ou seja, em qual categoria estaria inclusa, e considerando 

também a necessidade de prova testemunhal para corroborar as 

documentais. Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no 

art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela 

Antecipada. Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a inicial. Inicialmente defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cite-se o réu da presente ação. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação entre as partes, uma vez que 

demonstrou que não possui interesse na autocomposição. Desta feita, 

abra-se prazo para contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código 

de Processo Civil. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Após, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000005-16.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BENICIO MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RECONVINDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000005-16.2020 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000923-54.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MERCES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000923-54.2019 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000926-09.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO B J TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000926-09.2019.8.11.0036. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: RODOVIARIO B J 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. DEFIRO o pedido da parte exequente 

sob Id. 27724990. 1) CITE-SE a PARTE EXECUTADA, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 (LEF), para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa (Id. 27725091), ou garantir a 

execução, sob pena de penhora. ADVIRTA-SE de que, contado da data do 

depósito ou da penhora, passará a fluir o prazo de 30 (trinta) dias, para 

apresentar embargos, por meio de advogado (a), nos termos do art. 16, da 

LEF. 2) Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o 

AR devolvido no prazo de 15 dias, intime-se a Fazenda a fim de que se 

manifeste a respeito, ou declinando novo endereço do executado ou 

requerendo sua citação por mandado, adimplindo as diligências para o ato, 

se for o caso. 3) Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito 

ou qualquer outra manifestação da parte executada, INTIME-SE a 

FAZENDA PÚBLICA para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, com o respectivo adiantamento das diligências. 

Se a penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu 

cônjuge (art. 842, caput, do CPC). 4) Com a petição da parte exequente de 

não encontrados bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE os autos no 

ARQUIVO PROVISÓRIA, com SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

POR 01 (UM) ANO, nos termos do art. 40 e parágrafos da LEF, bem como, 

posteriormente, mantenham-se os autos em arquivo provisório até o 

escoamento do prazo relativo à prescrição intercorrente. RESSALTE-SE 

que a Fazenda Pública poderá, a qualquer momento, requerer o seu 

desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, 

informo que, para efeito de celeridade processual, eventual petição de 

desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. 

AGENDE-SE o termo final no sistema informatizado. Com o escoamento do 

aludido prazo, desarquive-se, certifique-se, intime-se a Fazenda Pública 

interessada e posteriormente, façam-se os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 13/01/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000916-62.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DIAS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000916-62.2019 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-02.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000920-02.2019 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000810-03.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORIOLANO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000810-03.2019 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000471-44.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDOALDO PEREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000471-44.2019.8.11.0036. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE GUIRATINGA EXECUTADO: ALANDOALDO 

PEREIRA DE BRITO Vistos, etc. Ante a manifestação da parte exequente 

(Id. 25302751) e certidão sob Id. 27934332, DETERMINO a SUSPENSÃO do 

curso da presente Execução Fiscal, nos termos do art. 40, da Lei 

6.830/1980 pelo prazo de 01 (um) ano. Para isso: 1) AGUARDE-SE a 

manifestação da parte interessada ou a expiração do prazo assinalado, 

no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses. 2) AGENDE-SE o termo final no sistema 

informatizado. 3) Vencido o prazo, CERTIFIQUE-SE, bem como INTIME-SE a 

Fazenda exequente para manifestação, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 

16/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-53.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARVALHO VILELA OAB - GO53519 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N° 1000009-53.2020 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, 

por tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 16 de Janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000710-48.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SALETE DOS SANTOS SATELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000710-48.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA DE SALETE DOS SANTOS SATELES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado. Contestação juntada aos autos às fls.21. 

Impugnação às fls.24, reiterando os termos da inicial. É o breve relatório. 

Decido. Das provas. Defiro as provas na forma requerida, consistente em 

depoimento pessoal das partes e inquirição das testemunhas. Destarte, 

dou por saneado o processo, já que presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01/04/20, às 14h30min. INTIMEM-SE as partes 

pessoalmente a fim de que compareçam à audiência, para prestar o seu 

depoimento, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A 

ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, 

conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-91.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FREITAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000830-91.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por FRANCISCA FREITAS PEREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado. Contestação juntada aos autos às fls.10. 

Impugnação às fls.12, reiterando os termos da inicial. É o breve relatório. 

Decido. Das provas. Defiro as provas na forma requerida, consistente em 

depoimento pessoal das partes e inquirição das testemunhas. Destarte, 

dou por saneado o processo, já que presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/03/20, às 18h30min. INTIMEM-SE as partes 

pessoalmente a fim de que compareçam à audiência, para prestar o seu 

depoimento, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A 

ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, 

conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-89.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELILA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000662-89.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ELILA MOREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado. Contestação juntada aos autos às fls.15. 

Impugnação às fls.17, reiterando os termos da inicial. É o breve relatório. 

Decido. Das provas. Defiro as provas na forma requerida, consistente em 

depoimento pessoal das partes e inquirição das testemunhas. Destarte, 

dou por saneado o processo, já que presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01/04/20, às 13h30min. INTIMEM-SE as partes 

pessoalmente a fim de que compareçam à audiência, para prestar o seu 

depoimento, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A 

ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, 

conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC. A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-72.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MACIEL LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓD. Nº 1000301-72.2019 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por SUELY MACIEL LOPES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser trabalhador (a) 

rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo jus ao benefício 

pleiteado. Contestação juntada aos autos às fls.16. Impugnação às fls.18, 

reiterando os termos da inicial. É o breve relatório. Decido. Das provas. 

Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas. Destarte, dou por saneado o 

processo, já que presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/04/20, 

às 14h00min. INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que 

compareçam à audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da 
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audiência designada, via DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol 

de testemunhas no prazo legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, nos termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou 

comprometerem em levar as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 

455, §2º do Novo CPC. A inércia na realização da intimação das 

testemunhas pelo advogado da parte ou a ausência delas na audiência 

designada de forma injustificada IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA 

INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e 

§3º do Novo CPC). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guiratinga/MT, 16 de janeiro de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juíz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000462-82.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000462-82.2019.8.11.0036. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE GUIRATINGA EXECUTADO: JOAQUIM 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Ante a manifestação da parte 

exequente (Id. 26691342), DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da 

presente Execução Fiscal, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/1980 pelo 

prazo de 01 (um) ano. Para isso: 1) AGUARDE-SE a manifestação da 

parte interessada ou a expiração do prazo assinalado, no arquivo 

provisório, dando-se baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses. 2) AGENDE-SE o termo final no sistema informatizado. 3) 

Vencido o prazo, CERTIFIQUE-SE, bem como INTIME-SE a Fazenda 

exequente para manifestação, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 

16/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000118-04.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA HARENZA (REQUERENTE)

BOLESLAU HARENZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE OLVIERA SILVA (REQUERIDO)

LUZIA IZABEL CAVALCANTE E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000118-04.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: BOLESLAU HARENZA, FATIMA MARIA HARENZA 

REQUERIDO: FRANCISCO DE OLVIERA SILVA, LUZIA IZABEL 

CAVALCANTE E SILVA Vistos, etc. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 

23136072) opostos pelos requerentes, em face da decisão de Id. 

22967955, alegando que nela houve erro material, sob o argumento de que 

este Juízo não observou a ordem prevista no art. 617, do CPC. Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório necessário. Fundamento. O 

presente recurso merece provimento. Ao compulsar os autos, percebo 

que realmente ocorreu erro material na decisão de Id. 22967955, tendo em 

vista que, além de expresso no pedido inicial pela nomeação do cônjuge 

supérstite como inventariante, também cabe mencionar que os 

requerentes são credores do de cujos. Assim, somente no caso de não 

existir as pessoas descritas nos incisos I a VII, do art. 617, do CPC, 

caberia a nomeação dos requerentes como inventariante. Portanto, 

conclui-se procedente o pedido da parte embargante para nomeação do 

cônjuge supérstite como inventariante. Decido. Ante o exposto, RECEBO 

os embargos de declaração, vislumbrando a ocorrência do vício 

apresentado, logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para retificar a 

decisão de Id. 22967955, passando a ter os seguintes termos: “Decisão. 

Vistos etc. A parte autora emendou a inicial, trazendo aos autos cópias de 

comprovante de recebimento de benefício do INSS, comprovando assim a 

sua insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, 

sem prejuízo do próprio sustento e de seus filhos, conforme estabelece o 

art. 4º da Lei 1060/50. Nesse sentido, DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária, formulado pela parte autora. 1) NOMEIO a cônjuge supérstite, 

LUZIA IZABEL CAVALCANTE E SILVA, como inventariante, com base no 

art. 616, inc. VI do Novo CPC que, INTIME-O da nomeação, para que, 

dentro de 05 (cinco) dias, preste o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, Novo Código de 

Processo Civil – CPC). 2) Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que 

prestou o compromisso, fará a inventariante as primeiras declarações, 

das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do Novo CPC). 3) 

Feitas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros, a Fazenda 

Pública e o Ministério Público, para os termos do inventário e do pedido de 

alvará judicial para venda antecipada do bem (art. 626 do Novo CPC). 4) 

Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Novo Código de 

Processo Civil. 5) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.” Citam-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 14/01/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000006-98.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000006-98.2020.8.11.0036 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 

art. 388, paragrafo único da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às 

cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme art. 389 da CNGCJ/MT. Estando em ordem à missiva e outros 

com isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente. Cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem não deva 

ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o 

caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do 

Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos ao juízo deprecante, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Guiratinga/MT, 14/01/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-40.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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DENIZE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos 1000092-40.2018.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. 1) INTIME-SE 

pessoalmente a Parte Autora, para que junte aos autos seus dados 

bancários para liberação dos valores depositados pela Requerida Aymoré, 

e informe se pretende o prosseguimento do feito em face do Requerido 

Banco Santander S.A. Na hipótese de desejar o prosseguimento do feito 

em face de Banco Santander S.A., junte aos autos no prazo de 10 (dez) 

dias endereço atualizado do requerido para citação, sob pena de extinção. 

2) Acostados o endereço do Requerido Banco Santander S.A., 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

NOVA audiência de conciliação, após INTIMEM-SE a parte autora e parte 

requerida, por meio de seus advogados constituídos (procurações “ad 

judicia” anexas aos autos), para comparecerem no ato. 3) Após, CASO 

TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO caso AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da audiência de conciliação, apresente a contestação, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. 

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 17/01/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59388 Nr: 2086-23.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado CARLOS DA SILVA FONTURA, como incurso na 

pena do art. 47 da Lei 3.688/41.TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:Já na 

terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo modificadoras, 

pois NÃO existem causas de aumento e diminuição a serem consideradas, 

a PENA-DEFINITIVA continua em 20 (vinte) dias de PRISÃO SIMPLES.3) DA 

DETRAÇÃO, REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA:Compulsando os 

autos, verifica-se que o acusado não ficou recluso preventivamente.Para 

início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Impossível a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez 

que o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP).A suspensão 

condicional da pena também não pode ser agraciada ao Acusado, visto 

que da mesma forma o acusado é reincidente em crime doloso (art. 77, I, 

do CP). 4) DOS DISPOSITIVOS FINAIS:DEIXO de fixar valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV do Código de 

Processo Penal), visto que não houve qualquer prejuízo sofrido pela 

ofendida que tenha sido demonstrado nos autos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga– MT, 10/01/2020.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95003 Nr: 1604-55.2019.811.0096

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SUELLY SCHUAISA BADOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINGTON PEREIRA DA COSTA 

- OAB:21696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Diante do requerimento de redesignação de audiência, formulado pela 

autora à ref. 19, REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 19 

DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 16H30MIN.

 2) INTIMEM-SE a requerente, bem como o Ministério Público da nova data 

agendada.

3) AGUARDE-SE a realização da solenidade.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2020

A Doutora GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, MMª. 

Juíza de Direito da Vara Única e Presidente do Tribunal Popular do Júri da 

Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER, a todos quantos interessar possa que em cumprimento ao 

artigo 426, do Código de Processo Penal (Lei 11.689/08), a lista definitiva 

dos cidadãos abaixo relacionados para servirem como membros do corpo 

de jurados do Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nas sessões periódicas durante o ano de 2020:

NOMES

Adair Soares Guedes

Adalto Antonio Stadink

Adriana Aparecida Lima

Adriano Bortolin

Aleson Luiz Notari

Alex Aigner de Souza

Ana Paula Tomim da Silva

André Felipe Cardoso

André Pereira da Silva

Andreia Aparecida da Conceição Lima

Andressa Molinas

Antônio Vinicius Poivezan

Any Ellen Rodrigues

Arlete Catarina Dambros

Aurea Cavalcante Moraes

Aurilene Pinto Oliveir

Camilla Cavasin Andreoto

 Carine Candida Block

Cely Aranha Borges

Clarice Gotardo Quichini

Claudia Simara Martins de Oliveira

Cleusa Maria Dias Pereira Marcondes

Cristiane Aristides de Almeida

Daniel Lima Schiochet

Deisyane de Souza Santos Batistello

Diego de Oliveira Dias

Edneia Ferreira

Eidejane Donizete Ferreira
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Eliane Missasse

Eva Aparecida Santos Vieira

Fábio da Silva Viana

Francieli Fischer

Gabriela Sasso Andreotto

Geziane Lopes de Souza

Graziely Cristina de Oliveira Kolakowsik

Henrique de Oliveira

Henrique Oliveira da Silva

Irineu Scatambuli Filho

Janaina Oliveira Sussai

Janayna Pinhas Nantes

Jessica aparecida Barboza

Jeverson Fiori

Johnny Luiz Sur

Josiane Maciel

 Josivaldo Guedes Carrara

Josué Rosa de Souza

Juliana Notari

Julio Cesar dos Santos

Laryssa Fernanda Nunes

Leila Pimentel Zaneti

Lilia Francieli Dalmolin Lhewicheski

Luciana Carrara Gonçalves

Lucineia da Silva de Souza

Luiz Carlos Rafael

Luzitânia Battisti

Manoel Nogueira de Souza

Marcia Aparecida da Sila Santos

Marco Antônio Biotto

Maria Aparecida de Melo

Maria Conceição Gonçalves de Souza

Maria de Fática Batista de Lima Fogaça

Maria Helena Pimentel Cravo

Maria Izabel de Souza Rigo

Maria Luzzato

Marilza Pereira da Cunha Silva

Marlei Terezinha de Oliveira

Marta Rodrigues de Barros

Mauro da Silva Santos Junior

Mauro Rogerio Medeiros

Micael Robson Gonçalves

Nataline Amorim Bertolazi Fagundes

Olanda de Souza Marciano

 Patricia Kely Jablonski

Paulo Henrique de Souza Korte

Pedro Antônio Gonçalves Voinaroski

Priscila de Jesus Fonseca

Renan Barbosa Simeão

Ricardo Nogueira Morais

Roseli dos Reis Pinto

Sandra Aparecida Julião

Sebastiana Silva Pereira de Jesus

Silvia Suelo Kenenoo dos Santos

Silvio Luiz Silva

Simone Cordova

Sonia Aparecida Vargas

Suelen Andreia Doleys Paulatti

Sueli Jacinto da Silva

Talita Bariquelo

Talita Maria Pereira Marcondes

Valcleci Kovalski Cebrian

Valdirene Rigo Teixeira

Vilma F. Borges Clamer

 Wanderson Pinto

Wesley Ferreira dos Santos

  

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Alterado 

pela L-011.689-2008)

§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Alterado pela L-011.689-2008) I 

- o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Acrescentado pela 

L-011.689-2008)

II - os Governadores e seus respectivos Secretários;

III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV - os Prefeitos Municipais;

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII - os militares em serviço ativo;

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa,

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo,

sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o

serviço imposto. (Alterado pela L-011.689-2008)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo. (Alterado pela L-011.689-2008)

Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, 

poderá ser alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do 

povo, até à publicação definitiva, na segunda quinzena de dezembro, com 

recurso, dentro de 20 (vinte) dias, para a superior instância, sem efeito 

suspensivo.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. (Alterado pela 

L-011.689-2008)

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. (Alterado pela 

L-011.689-2008) obs.dji.grau.4: Julgamento; Multa (s)

§ 1º - O jurado incorrerá em multa pelo simples fato do 

não-comparecimento, independentemente de ato do presidente ou termo 

especial. § 2º - Somente serão aceitas as escusas apresentadas até o 

momento da chamada dos jurados e fundadas em motivo relevante, 

devidamente comprovado.

§ 3º - Incorrerá na multa de um salário mínimo o jurado que, tendo 

comparecido, se retirar antes de dispensado pelo presidente, observado o 

disposto no § 1º, parte final. obs.dji.grau.4: Jurados; Multa (s) § 4º - Sob 

pena de responsabilidade, o presidente só relevará as multas em que 

incorrerem os jurados faltosos, se estes, dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas, após o encerramento da sessão periódica, oferecerem prova de 

justificado impedimento.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos. (Alterado pela 

L-011.689-2008) Parágrafo único - Sem prejuízo da cobrança imediata das 

multas, será remetida cópia das certidões à autoridade fiscal competente 

para a inscrição da dívida. (Acrescentado pela L-011.689-2008)

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. (Alterado pela L-011.689-2008)

§ 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como suplentes, dentre 

os sorteados, os jurados residentes na cidade ou vila ou até a distância 
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de 20 (vinte) quilômetros.

§ 2º - Os nomes dos suplentes serão consignados na ata, seguindo-se a 

respectiva notificação para comparecimento.

§ 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem ou forem 

dispensados de servir na sessão periódica serão, desde logo, havidos 

como sorteados para a seguinte.

§ 4º - Sorteados os suplentes, os jurados substituídos não mais serão 

admitidos a funcionar durante a sessão periódica.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (Alterado 

pela L-011.689-2008)

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente 

edital, que será fixado no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei, 

para as eventuais impugnações que possam interessar. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, aos 09 dias do 

mês de janeiro de 2020. Eu _________________________ (Iolanda 

Valcléria Alves de Anhaia Oliveira), Gestora Judiciária.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000516-62.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

 

deter ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITAÚBA DECISÃO Processo: 1000516-62.2019.8.11.0096. REQUERENTE: 

JOCEMIR BRITO DOS SANTOS REQUERIDO: LUCIMAR DOS SANTOS 

BRITO Vistos, etc. 1) Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial. 2) Tendo em vista a natureza da 

demanda PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme determina o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3) DEFIRO o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do CPC, podendo ser revogado a qualquer tempo. 4) Desde já, 

DETERMINO que seja realizado estudo psicossocial na residência da parte 

requerida pela equipe multidisciplinar deste juízo, ficando os autos 

disponíveis para consulta no balcão da secretaria, estabelecendo o prazo 

de 20 dias para juntada do relatório ao processo. 5) Tendo em vista que a 

parte requerente reside em outra Comarca, DEPREQUE-SE a realização do 

estudo psicossocial à Comarca de Sinop/MT, no endereço declinado na 

inicial, estabelecendo o prazo de 20 dias para juntada do relatório ao 

processo. 6) Aportando os relatórios no processo, ante a natureza da 

demanda, DÊ-SE vista ao presentante do Ministério Público Estadual para 

manifestação, a teor do disposto no artigo 178, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 7) Ademais, analisando os autos entendo ser necessária a 

tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. 8) Assim, DESIGNO audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 12 de março de 2020, às 11h00min, a ser 

realizada pela conciliadora deste juízo. 9) CITE-SE a requerida para 

comparecer à audiência designada, com as cautelas descritas no art. 695 

e parágrafos seguintes, do Código de Processo Civil. 10) Nos termos do 

art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. 11) Após, 

caso inexitosa a conciliação, fica desde já a requerida citada para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data da audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, 

do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso do prazo 

em secretaria. 12) CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC. 13) Apresentada contestação, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria e INTIME-SE a parte requerente para impugná-la. A seguir, 

oportunamente, DIGAM as partes, em 05 dias, se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. 14) Após tudo cumprido, 

FAÇAM-ME o processo conclusos para julgamento antecipado da lide, 

designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 15) 

Por fim, tendo em vista que a Defensoria Pública não atua nesta Comarca, 

NOMEIO como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio implantado 

neste Juízo, o Dr. CLAYTON OLIMPIO PINTO – OAB/MT 23.858/O, a fim de 

que faça a defesa dos interesses da parte autora. 16) INTIME-SE o douto 

advogado para manifestar-se sobre a nomeação, em 10 dias, promovendo 

a defesa da parte autora e para acompanhar a solenidade agendada. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000662-06.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000662-06.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: ELIZABETE NEVES DA SILVA Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 692/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 692/2018 devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão, adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito. Inteligência dos artigos 319, 320, 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) 

Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000666-43.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR ANTONIO DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000666-43.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: ENEDIR ANTONIO DA COSTA Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 692/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 753/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito. Inteligência dos artigos 319, 320, 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) 

Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000658-66.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000658-66.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: ELIANE APARECIDA GOMES Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 922/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 922/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito. Inteligência dos artigos 319, 320, 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) 

Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000648-22.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000648-22.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 754/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 754/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito. Inteligência dos artigos 319, 320, 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) 

Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000677-72.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000677-72.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: F B INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS 

GRAFICOS LTDA - ME Vistos, etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 

768/2018 não está assinada pelo responsável, sendo portanto apócrifa. 2) 

Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de 

modo a determinar que à parte requerente apresente a CDA de n.º 

768/2018, devidamente assinada ou promova a sua exclusão adequando 

a petição inicial, bem como os cálculos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o 

processo concluso, sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000680-27.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000680-27.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: FENIX CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA - ME 

Vistos, etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 703/2018 não está assinada 

pelo responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 03/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000670-80.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA GOMES DOS SANTOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000670-80.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: ERICA GOMES DOS SANTOS SANTOS Vistos, 

etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 675/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 675/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito. Inteligência dos artigos 319, 320, 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) 

Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000678-57.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))
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WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000678-57.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: FABIANA MARTINS DA SILVA Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 749/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 749/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000665-58.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000665-58.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: ELIZEU CAVALCANTE Vistos, etc. 1) Verificado 

que a CDA de n.º 910/2018 não está assinada pelo responsável, sendo 

portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte requerente apresente 

a CDA de n.º 910/2018, devidamente assinada ou promova a sua 

exclusão adequando a petição inicial, bem como os cálculos, sob pena de 

extinção do feito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o 

processo concluso, sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000681-12.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILOMENA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000681-12.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: FILOMENA DE OLIVEIRA SILVA Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 638/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 638/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000693-26.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESDA MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000693-26.2019.8.11.0096 EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: GESDA MARIA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 836/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 836/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000676-87.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000676-87.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: EVA BATISTA Vistos, etc. 1) Verificado que a 

CDA de n.º 914/2018 não está assinada pelo responsável, sendo portanto 

apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 30 

dias, de modo a determinar que à parte requerente apresente a CDA de 

n.º 914/2018, devidamente assinada ou promova a sua exclusão 

adequando a petição inicial, bem como os cálculos, sob pena de extinção 

do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, 

VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais deliberação. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000686-34.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GENELCY RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000686-34.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: GENELCY RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. 1) 

Verificado que a CDA de n.º 593/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 593/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000754-81.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON F. DA SILVA SOARES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000754-81.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: JEFFERSON F. DA SILVA SOARES - ME Vistos, 

etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 312/2014 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 312/2019, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000733-08.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO WAGNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000733-08.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: PAULO WAGNER Vistos, etc. 1) Verificado que 

a CDA de n.º 25/2014 não está assinada pelo responsável, sendo 

portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte requerente apresente 

a CDA de n.º 25/2019, devidamente assinada ou promova a sua exclusão 

adequando a petição inicial, bem como os cálculos, sob pena de extinção 

do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 

330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, 

VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais deliberação. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000698-48.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PERINA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000698-48.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: HELIO PERINA - ME Vistos, etc. 1) Verificado 

que a CDA de n.º 802/2018 não está assinada pelo responsável, sendo 

portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte requerente apresente 

a CDA de n.º 802/2018, devidamente assinada ou promova a sua 

exclusão adequando a petição inicial, bem como os cálculos, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos artigos 319, 

320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

3) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000744-37.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F S ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000744-37.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: F S ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA Vistos, 

etc. 1) Verificado que não é possível ter acesso a petição inicial deste 

feito, embora conste o documento de Id. n.º 27719363 como sendo está, 

porém seja por erro do sistema ou do anexo, não foi possível acessar a 

sobredita petição, o que impossibilita o seu recebimento. 2) Desse modo, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a 

determinar que à parte requerente junte a peça exordial no presente feito, 

sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos 

artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, 

para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000767-80.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000767-80.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA 

Vistos, etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 210/2014 não está assinada 

pelo responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 210/2014, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000679-42.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FALLER NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

Processo: 1000679-42.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

ITAUBA EXECUTADO: FALLER NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA Vistos, etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 854/2018 

não está assinada pelo responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse 

modo, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a 

determinar que à parte requerente apresente a CDA de n.º 854/2018, 

devidamente assinada ou promova a sua exclusão adequando a petição 

inicial, bem como os cálculos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o 

processo concluso, sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000656-96.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA SILVA DOS SANTOS AGUIAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000656-96.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: ELAINE CRISTINA SILVA DOS SANTOS AGUIAR 

Vistos, etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 523/2018 não está assinada 

pelo responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente apresente a CDA de n.º 523/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000586-79.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNTA HEYER IZDEBSKI (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000586-79.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC-MT, bem como do 

Art. 2º, II, da Portaria nº 01/2019 deste Juízo impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: WELINGTON 

PEREIRA DA COSTA - MT21696/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

PR0054275A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - MT0012491A-B, para 

requerer o que entender de direito, tendo em vista que é de conhecimento 

público e notório de que a Executada ASSUNTA HEYER IZDEBSKI é 

falecida, no prazo de 10(dez) dias. ITAÚBA, 15 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA 

OLIVEIRA 15/01/2020 07:50:15

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000589-34.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO ROHSLER (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000589-34.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC-MT, bem como do 

Art. 2º, II, da Portaria nº 01/2019 deste Juízo impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: WELINGTON 

PEREIRA DA COSTA - MT21696/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

PR0054275A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - MT0012491A-B, para 

requerer o que entender de direito, tendo em vista que é de conhecimento 

público e notório de que o representante legal da Executada Sr. ABILIO 

ROHSLER é falecido, bem como que a referida empresa não está mais em 

atividade, tão pouco seus familiares residem nesse município, no prazo de 

10(dez) dias. ITAÚBA, 15 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 15/01/2020 

10:57:15

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000682-94.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA APARECIDA BUENO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000682-94.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: FLAVIA APARECIDA BUENO DE SOUZA Vistos, 

etc. 1) Verificado que a CDA de n.º 887/2018 não está assinada pelo 

responsável, sendo portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte 
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requerente apresente a CDA de n.º 887/2018, devidamente assinada ou 

promova a sua exclusão adequando a petição inicial, bem como os 

cálculos, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000661-21.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAUBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

WELINGTON PEREIRA DA COSTA OAB - MT21696/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOILI KURTZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000661-21.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE ITAUBA EXECUTADO: ELIANE SOILI KURTZ Vistos, etc. 1) Verificado 

que a CDA de n.º 545/2018 não está assinada pelo responsável, sendo 

portanto apócrifa. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 30 dias, de modo a determinar que à parte requerente apresente 

a CDA de n.º 545/2018, devidamente assinada ou promova a sua 

exclusão adequando a petição inicial, bem como os cálculos, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos artigos 319, 

320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

3) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000001-90.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA LISBOA MICHELETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000001-90.2020.8.11.0096. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: GESSICA LISBOA MICHELETTI 

Vistos, etc. 1) Tendo em vista que foi conferida liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, por meio da r. decisão de Id n.º 

27797252, CUMPRA-SE urgentemente, a ordem liminar, na forma do artigo 

101, § 12.°, da Lei 13.043/2014. 2) Ademais, COMUNIQUE imediatamente o 

juízo da apreensão realizada, que deverá intimar imediatamente a 

instituição financeira para retirar o veículo do local depositado em 48:00 

horas, nos termos do artigo 101,§ 13.º, da Lei 13.043/2014. 3) Após, 

devidamente cumprido o ato, ENCAMINHE-SE o auto de busca e apreensão 

a comarca que o originou, consignando nossos cumprimentos e arquivem 

o processo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000079-21.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (REQUERIDO)

ALESSANDRO NICOLI (REQUERIDO)

 

1000079-21.2019.8.11.0096 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente, via DJE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão negativa 

lavrada pelo Oficial de Justiça no ID nº22161261, sob pena de devolução 

da missiva, se decorrido o prazo sem manifestação. Itaúba-MT, 20 de 

janeiro de 2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000088-80.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARRARA (EXECUTADO)

RESTAURANTE E LANCHONETE TREVO LTDA - ME (EXECUTADO)

MIGUEL CARRARA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000088-80.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO 

ALVES MARCAL - MT13311-O, para que, no prazo de 15( quinze) dias, 

informe a Este Juízo se houve a quitação do boleto bancário indicado no 

Termo de Acordo juntado aos autos no ID nº 23072993, uma vez que já 

decorrido o prazo indicado. ITAÚBA, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 

20/01/2020 11:03:45

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000089-65.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ADRIANA PICCINI (REQUERENTE)

ANGELA BERNARDES PRESTES (REQUERENTE)

CAROLINE BERNARDES PRESTES PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPÓLIO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000089-65.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido 

na manifestação juntada ao id nº 22925853, nos termos da legislação 

vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, bem como nos termos da Portaria nº 

01/2019 deste Juízo, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação 

do(a) Advogados do(a) da Parte Requerente para, no prazo de 05(cinco) 

dias, se manifestar acerca da certidão negativa de avaliação lavrada pelo 

Oficial de Justiça no ID nº 20651528, promovendo a identificação e correta 

localização dos imóveis a serem avaliados pelo meirinho, sob pena de 

devolução da missiva. ITAÚBA, 20 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 

20/01/2020 11:22:02

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000325-17.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE LORENZON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

APARECIDO KOITI KIMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo n. 1000325-17.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) Parte Autora: VALERIA 

APARECIDA CASTILHO - MT0017770A, para no prazo de 15(quinze) dias, 

se manifestar acerca da contestação apresentada no ID. nº. 25052009, 

consoante determinado na decisão proferida no ID. nº 22553074. ITAÚBA, 

20 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA 

VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 20/01/2020 12:03:55

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-27.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. ASTRISSI MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000195-27.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDIO 

FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A, para requerer o que entender de 

direito, ante o teor das certidões lavradas nos ID. nº 24978934 e 

28135152, no prazo de 15 (quinze) dias. ITAÚBA, 20 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA 

OLIVEIRA 20/01/2020 13:09:22

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000012-22.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE AGOSTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DE ARAUJO E SILVA OAB - SP224803 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON DOS REIS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000012-22.2020.8.11.0096. REQUERENTE: 

FLAVIO HENRIQUE AGOSTINHO REQUERIDO: WEMERSON DOS REIS 

SANTOS Vistos, etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura 

existentes, ou restando negativas as diligências de localização daqueles a 

serem intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91300 Nr: 2323-71.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 6) Após, INTIMEM-SE as partes em 05 dias, para informar se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente.7) Transcorrido o 

prazo, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o 

caso.Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Itaúba/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89448 Nr: 1268-85.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWUARD CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ante o exposto, para que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a 

desistência da presente ação, por consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.3) SEM condenação em custas 

processuais. 4) Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

litigiosidade. 5) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.6) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.7) 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas devidas.Itaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71539 Nr: 815-66.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PIERIM JÚNIOR, PAULO SERGIO PIERIN, 

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), SYLVIA FERREIRA (Espólio), 

OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR (Espólio), MARIA AMÉLIA FERREIRA, 

Espólio, OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 
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OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alderico Barboza dos 

Santos - OAB:39684/PR, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 Vistos, etc.

1) Tendo em vista que foi apresentado recurso de apelação nos autos em 

apenso de n.º 814.2013.8.11.0096 - cód. 71538, no qual também tem sido 

discutido a propriedade deste e já foi apresentada contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.010, § 3.°, do CPC, descabe a este juízo 

fazer análise de admissibilidade. Assim, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando nossos 

cumprimentos.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71538 Nr: 814-81.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PIERIM JÚNIOR, PAULO SERGIO PIERIN, 

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), SYLVIA FERREIRA (Espólio), 

OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JUNIOR (Espólio), MARIA AMÉLIA FERREIRA, 

Espólio, OSCAR FERREIRA BRODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alderico Barboza dos 

Santos - OAB:39684/PR, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 (...) 1) Sem delongas, DETERMINO que seja vinculado ao premente feito 

feito os valores depositados à fl. 932. Realizada a vinculação, DEFIRO o 

levantamento dos referidos valores, em favor do douto perito, por meio de 

alvará judicial, conforme requerido à fl. 935, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada no sobredito petitório. 2) Ademais, INTIME-SE 

a parte requerente para realizar o depósito do valor remanescente 

referente aos honorários periciais descritos no petitório de fl. 935 ou 

manifestar pelo que entender de direito, em 05 dias. 3) Após, tendo em 

vista que já foi apresentada contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 3.°, 

do CPC, descabe a este juízo fazer análise de admissibilidade, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, consignando nossos cumprimentos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97677 Nr: 3764-53.2019.811.0096

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 9) Após, não havendo 

informação acerca de violação de alguma norma menorista, 

independentemente de despacho, ARQUIVE-SE o presente feito 

consignando as baixas e cautelas de praxe.10) Caso contrário, se houver 

informações acerca de violações de normas menoristas, ABRA-SE VISTA 

do processo ao presentante do Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 77897 Nr: 235-31.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) DETERMINO que seja 

vinculado ao presente feito os valores depositados à ref. 26. Realizada a 

vinculação, DEFIRO o levantamento dos referidos valores, em favor da 

parte exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à ref. 27, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório.4) SEM condenação em custas e despesas processuais, ante a 

hipossuficiência reconhecida. 5) SEM condenação em honorários 

advocatícios, ante a inexistência de litigiosidade. 6) Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os nossos cumprimentos.7) Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC.8) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, data da assinatura 

digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80287 Nr: 1453-94.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) DETERMINO que seja 

vinculado ao presente feito os valores depositados à ref. 23. Realizada a 

vinculação, DEFIRO o levantamento dos referidos valores, em favor da 

parte exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à ref. 24, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório.4) SEM condenação em custas e despesas processuais, ante a 

hipossuficiência reconhecida. 5) SEM condenação em honorários 

advocatícios, ante a inexistência de litigiosidade. 6) Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os nossos cumprimentos.7) Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC.8) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, data da assinatura 

digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70812 Nr: 96-84.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 96-84.2013.811.0096.

Código Apolo nº: 70812.

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado a título de fiança (fl. 

35) na conta bancária informada na certidão de fl. 142, qual seja, Caixa 

Econômica Federal, Conta Poupança nº 00045262-8, Ag. 1385, Operação 

013, RG 17938524, de titularidade do genitor do réu, Sr. Ailton Gomes da 

Silva.

Não tendo nada mais a ser feito nos presentes autos, ARQUIVEM-SE o 

presente com as baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71197 Nr: 480-47.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Sabino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:19.253 E

 Autos nº: 480-47.2013.811.0096.

Código Apolo nº: 71197.

 Vistos, etc.

CUMPRA-SE a Serventia de Vara com o remanescente da decisão anterior 

de fl. 248.

Após, tudo cumprido e nada mais havendo, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 71531 Nr: 807-89.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HABOLD MACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Autos nº: 807-89.2013.811.0096.

Código Apolo nº: 71531.

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado a título de fiança (fl. 

24) na conta bancária informada na certidão de fl. 117, qual seja, 

Cooperativa de Crédito Sicredi, Conta Corrente nº 69483-5, Ag. 0818, CPF 

051.64.441-80, de titularidade do Sr. Anderson Habold Maciano.

Não tendo nada mais a ser feito nos presentes autos, ARQUIVEM-SE o 

presente com as baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82560 Nr: 728-71.2017.811.0096

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPCdI-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Autos nº: 728-71.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 82560.

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Em primeiro plano, verifico que embora determinado às fl. 29, até o 

presente momento não fora realizado a remessa dos autos ao Juizado 

Especial Criminal desta comarca. Assim, DETERMINO que esta Serventia 

de Vara proceda com a inclusão do andamento 215 - Remessa para 

Redistribuição a Outra Vara na Mesma Comarca e, por conseguinte, 

realize a carga dos autos ao Cartório Distribuidor, para redistribuição.

No mais, em que pese o ato sentencial de fl. 43 tenha versado sobre 

sursis processual, não é a realidade dos autos, vez que o presente 

trata-se de proposta de transação penal, conforme se observa às fl. 28.

Assim, sem prejuízo e sem modificar a parte dispositiva da sentença de fl. 

43, que julgou extinta a punibilidade de Henrique Fernandes dos Santos, 

DETERMINO à Secretaria que cumpra com o remanescente da decisão de 

fl. 34, no que tange a certidão dos honorários advocatícios, bem como que 

proceda com a transferência dos valores recolhidos às fl. 37/40, na conta 

declinada na cota ministerial de fl. 42, em favor do Fundo Municipal da 

Criança e Adolescente.

Não tendo nada mais a ser feito nos presentes autos, arquivem-se o 

presente com as baixas e anotações pertinentes.

Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97071 Nr: 3432-86.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº: 3432-86.2019.811.0096.Código Apolo nº: 97071. Vistos, 

etc.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Jhonatan da Silva, pela prática, em tese, dos 

delitos capitulados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006.Regularmente 

notificado (ref. 08), o acusado apresentou defesa prévia (ref. 14) por 

meio de seu(ua) advogado(a) dativo(a) (ref. 11).Formalizados os autos, 
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vieram conclusos para deliberação.É o relatório. Decido.In casu, a 

materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam 

sobejamente demonstrados nos elementos inquisitoriais coligidos, 

notadamente: a) Auto de Prisão em Flagrante Delito; b) Boletim de 

Ocorrência nº 2019.272992; c) Laudo de Constatação Preliminar de 

Drogas; d) Laudo de Constatação de Droga nº 500.2.04.2019.012546-01; 

e e) Imagens Fotográficas, inexistindo qualquer argumentação para 

contundente que possa revelar a existência manifesta de causas que 

excluam a ilicitude, a culpabilidade ou extingam a punibilidade do 

agente.Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras 

da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.1 - Isto posto, RECEBO 

A DENÚNCIA (ref. 01 – fl. 01/02), na forma em que foi posta em Juízo, vez 

que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal.2 - CITE-SE pessoalmente o acusado, com observância das 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95197 Nr: 1707-62.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AGUIAR ARAÚJO, Aparecido 

Expedito da Silva, SONIA VILHALVA AGUIRRE, ALICE BEATRIZ VILHALVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Autos nº: 1707-62.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 95197.

 Vistos, etc.

1 - Considerando o comunicado de decisão de julgamento do Habeas 

Corpus nº 1016901-82.2019.8.11.0000 (fl. 560/570), que por unanimidade, 

concedeu parcialmente a ordem, para revogar a prisão preventiva dos 

pacientes Aparecido Expedito da Silva e Alice Beatriz Vilhalva Rodrigues, 

aplicando as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando 

imediatamente ao juízo qualquer alteração;

c) comparecimento a todos os atos do processo.

2 – Com relação a ré Alice Beatriz Vilhalva Rodrigues, tendo em vista 

encontrar-se-á presa em regime domiciliar, DETERMINO que esta Serventia 

de Vara renove o seu mandado de prisão, a fim de que possibilite a 

expedição do seu alvará de soltura no BNMP.

3 – Após, DETERMINO, com urgência, a expedição de ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor dos réus Aparecido Expedito da Silva e Alice Beatriz 

Vilhalva Rodrigues, devendo colocá-los em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiverem presos.

4 – DEPREQUE-SE o cumprimento do Alvará de Soltura em favor do réu 

Aparecido Expedito da Silva a comarca de Sinop, uma vez que o paciente 

encontra-se segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite 

Ferreira – FERRUGEM.

Cumpra-se com URGÊNCIA, servindo a presente, no que couber, como 

ALVARÁ DE SOLTURA, TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 115 Nr: 9-56.1998.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RAMOS GONÇALVES, LUCIA 

PEREIRA DA SILVA, LUANA RAMOS GONÇALVES, Eduardo Ramos 

Gonçalves, Maria Helena Ferreira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurides Parron Parron - 

OAB:20719/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - OAB:26150/O

 Vistos, etc.

1) Tendo em vista os embargos apresentados ás fls. 534/542, 

certifique-se a tempestividade e INTIME-SE a parte contrária, em 05 dias, 

para fim de manifestar.

 2) Ademais, DETERMINO que seja cancelado o alvará expedido ás fls. 

543/552, uma vez que não decorreu o prazo de recurso da r. decisão.

 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46856 Nr: 604-35.2010.811.0096

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DAVID DALPIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Autos nº: 604-35.2010.811.0096.

Código Apolo nº: 46856.

 Vistos, etc.

1) Compulsando detidamente os autos, verifico existir bens apreendidos 

sem destinação e/ou determinação, quais sejam: 01 (um) veículo 

(IMP/GM/CLASSIC LIFE, placa MFE3608, de cor bege) e 01 (uma) CRLV, 

apreendidos às fl. 24/27 e 120, e considerando ter decorrido o prazo de 

90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença final, DECRETO o 

perdimento dos sobreditos bens em favor da União, devendo, para tanto, 

vendê-los em leilão público (disposição do artigo 122 do Código de 

Processo Penal), consignando que o surgimento de interessado de boa-fé 

munido de prova da propriedade do bem, terá o montante destinado a seu 

favor.

Não tendo nada mais a ser feito nos presentes autos, ARQUIVEM-SE o 

presente com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97339 Nr: 3584-37.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Lima Enge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15.508/MT

 Vistos, etc.

1) INTIME-SE a testemunha MARCELO BRIGIDO GOMES, para comparecer 
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à audiência, a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no dia 22 DE 

JANEIRO DE 2020, às 18h00min face a ausência de data anterior na pauta.

2) Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

3) Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO 

a imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

4) Sem prejuízo, OFICIE-SE a Comarca Deprecante prestando as 

informações da distribuição e da data designada para a audiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93989 Nr: 1013-93.2019.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Departamento de Polícia Rodoviária Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE ALMEIDA BONFIM, 

TRANSPORTES RODOVIÁRIO LUCESI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356

 Autos nº: 1013-93.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 93989.

 Vistos, etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Os documentos às fl. 50/56 e 72/82, comprovam o cumprimento integral da 

transação penal e da composição civil dos danos ambientais imposta a 

suposta autora do fato Transportes Rodoviário Lucesi Ltda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez às fl. 84 pugnando pela 

extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal e da 

composição civil dos danos ambientais.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal e da 

composição civil dos danos ambientais, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de Transportes Rodoviário Lucesi Ltda., no que concerne a fattispecie 

constante destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal da acusada, nos termos do 

Enunciado 105 do FONAJE, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade, é desnecessária a intimação do autor do fato ou 

do réu.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba/MT, 18 de novembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 7383 Nr: 1255-72.2007.811.0096

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR HENRIQUE PALEARE, ELOIR CESAR PALEARE, 

SHEILLA FARIAS PALEARE, LUCIANO BALDISSERRA, THAIZ PALEARE 

BALDISSERA, FLÁVIO CESAR PALEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLDO LEONARDO SCHIMITT, MARIA 

SCHIMITT GASCHO, GERMANO GASCHO, ANTONIO SCHIMITT, MARIA 

SCHIMITT, TEREZA SCHIMITT STINGHEN, LIDIA SCHMITT ERSCHING, 

JORGE ERSCHING, JOSÉ ADÃO SCHMITT, WALDEMAR SCHIMITT, JOANA 

B. SCHMITT, EDGAR SCHMITT, ALZINA W. SCHMITT, OLGA ROLANDES 

SCHMITTI BORGES, VALMOR BORGES, EMILIA BERNARDETE SCHMITT 

TORENELLI, ALBINO TORENELLI, OTILIA SCHMITT FERREIRA, IVO 

SCHMITT, DULCE CHIODINI SCHMITT, GUIDO FRANCISCO SCHMITT, LORI B. 

SCHMITT, OSMAR SCHMITT, CLARA P. SCHMITT, MARCELO LOURIVAL 

NETO CAMPOS, Claribel Schimitt, Ruth Izabela Schmitt, Dante Luis Schmitt, 

Marcos Aurélio Schmitt, Eliane Schmitt de Bem, Sergio Luiz Rosa de Bem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Aline Manfrin Benatti - OAB:12.802, EMANOUELLY DE 

S. MORAES COSTA - OAB:17018/MT, ISABELLY DE SOUZA MORAES 

COSTA - OAB:25378/MT, Wilson Roberto Maciel - OAB:5983/MT, Yuri 

Robson Nadaf Borges - OAB:OAB/15046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Soraia Wasilewski 

Ormond - OAB:17496/O, Angélica Anaí Ângulo - OAB:4356-E, Janete 

Dias Pizarro - OAB:MT/5471, MILENA CORREA RAMOS - OAB:4.981, 

Natascha Veridiana Schmitt - OAB:OAB/PR 45.446

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração aviados ás fls. 1.632/1.633, por 

MARIA SCHIMITT E OUTROS em face da r. decisão proferida às fls. 

1.616/1.623.

Alegado que a r. decisão é obscura, de modo a dificultar a compreensão 

de como pretendo o Juízo da impulso processual no presente feito.

Sustentado que a obscuridade paira quanto aos seguintes pontos: a) 

Esclarecer se o Juízo pretende seguir a demanda sem a inclusão dos réus 

falecidos; b) caso entenda pela inclusão dos sucessores falecidos que 

seja esclarecida a necessidade de citação deles; c) se vai ser reaberto o 

prazo da defesa dos réus já citados; c) em relação à determinação de 

intimação dos sucessores de Gerson Boaventura Ferreira, que seja 

esclarecido de que forma será realizada a intimação dos sucessores, uma 

vez que não possuem advogado constituído.

 Atravessada à petição do requerente de fl. 1.634, informando os 

confinantes para fim de serem citados.

 Pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, ante a complexidade, 

o que foi deferido pela r. decisão de fl. 1.644.

Impugnação de fls. 1.649/1.652, requerendo a citação dos herdeiros de 

Maria Schimitt para integrar o polo passivo da lide.

Petitório da parte requerente de fl. 1.650/1.653 informando o endereço dos 

herdeiros para fim de citação.

 Manifestação de fls. 1.656/1.657 do douto advogado Wilson Robert 

Maciel, renunciando aos poderes a ele outorgado por Eloir Henrique 

Paleare e Thaiz Paleare Baldissera.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

1) Tendo em vista que os embargos de declaração foram opostos no 

prazo legal, RECEBO-OS para análise, a teor do artigo 1.022, inciso I e II, 

do Código de Processo Civil.

De antemão, importante enfatizar que os embargos de declaração, têm 

como precípua finalidade complementar decisões e sentenças, 

integrando-as para fim de suprimir omissão, obscuridade, contradição e 

erro material.

Decisão omissa é aquela que deixa de analisar um ou mais pedidos 

requeridos pelas partes; ou deixa o juízo de se pronunciar sobre matéria 

de ordem pública.

Por outro lado, a obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, quanto 

a sua redação, deixando dúvidas quanto a sua substância.

 A contradição por sua vez é aquela em que a decisão trata de duas ou 

mais conjecturas incompatíveis.

Já o erro material caracteriza-se por erros não afetos ao conteúdo 

decisório da sentença, apenas no que se diz respeito aos dados dela, 

como por exemplo, qualificação das partes.

 Sustentado pelos embargantes, que existe na r. decisão obscuridade 

quanto a necessidade de esclarecer se o Juízo pretende seguir a 

demanda sem a inclusão dos réus falecidos; caso entenda pela inclusão 

dos sucessores falecidos que seja esclarecida a necessidade de citação 

deles; se vai ser reaberto o prazo da defesa dos réus já citados; em 

relação à determinação de intimação dos sucessores de Gerson 

Boaventura Ferreira, que seja esclarecido de que forma será realizada a 

intimação dos sucessores, uma vez que não possuem advogado 
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constituído.

Nesse passo, a questão que envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do pedido, deve ser vindicada pelo recurso singular adequado, 

sob pena deste juízo se tornar revisor das suas próprias decisões, 

conforme entendimento sedimentado pelos tribunais, destacando-se o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito, com 

destaques em negrito:

 “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão 

de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, 

razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração. 2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses 

ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a 

contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição 

revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. 

Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito 

embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar 

a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015).

Ademais, “também não se cogita contradição da decisão com que foi 

aferido no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, 

está se permitindo critério de valoração probante, e não de antagonismo 

no conteúdo decisório – situação que se encarta em análise de eventual 

error in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de 

declaração“ (STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 

03.03.2011, DJe 17.03.2011).

Portanto, qualquer irresignação dos interessados em relação à r. decisão 

prolatada deve ser objeto de recurso cabível à espécie, uma vez que a via 

ora eleita não se mostra adequada para tanto.

 2) Isto posto, RECEBO os presentes e tempestivos embargos 

declaratórios, preenchidos os demais pressupostos recursais, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, uma vez que não há omissão, obscuridade ou 

contrariedade na r. decisão, de modo a MANTÊ-LA nos termos tais quais 

estão lançados.

3) DEFIRO o petitório de fl. 1.634. PROMAVA-SE a citação dos 

confinantes, nos endereços declinados no sobredito petitório, nos termos 

da r. decisão de fls. 1.616/1.628.

 4) Após, INTIME-SE a parte autora, em 05 dias, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção, a teor do artigo 485, inciso III, do 

CPC.

 5) INDEFIRO o pedido de fl. 1.649, requerendo a citação dos herdeiros de 

Maria Schimitt; Jorge Ersching; Walmor Borges e Germano Gascho, para 

integrar o polo passivo da lide, uma vez que eles já eram falecidos quando 

da propositura da demanda, não tendo que se falar em 

sucessão/substituição processual, conforme já decido ás fls. 1.616/1629.

6) DEFIRO o petitório fls. 1.650/1.653. PROMAVA-SE a citação dos 

herdeiros, nos endereços declinados nos sobreditos petitórios, nos 

termos da r. decisão de fls. 1.616/1.628.

7) Após, INTIME-SE a parte autora, em 05 dias, para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção, a teor do artigo 485, inciso III, do 

CPC.

8) Ademais, ACOLHO a renúncia fls. 1.656/1.657. Tendo em vista que o 

requerido Eloir Henrique Paleare, já constituiu novo patrono á fl. 1.661. 

ANOTE-SE para fins das intimações de estilo.

9) Por outro lado, INTIME-SE pessoalmente a autora Thaiz Paleare 

Baldissera, para fim de regularizar a representação processual, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção do feito quanto a ela.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 10 de dezembro de 2019.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 948-21.2007.811.0096

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU LUIZ GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NOGUEIRA VALADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT-6979-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 “Diante do exposto, tendo em vista a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.Eventuais custas pela 

parte requerente.CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (quinze por cento) do 

valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil.Ademais, considerando a nomeação da douta Defensora 

dativa, conforme fl. 174, FIXO os honorários advocatícios em 03 URH, de 

acordo com a tabela da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço 

prestado. EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor da Defensora 

dativa.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Às providências.”3) No mais, 

permanecem hígidos os demais termos da r. sentença tais quais estão 

lançados.4) Por fim, tendo em vista o recurso apresentado às fls. 194/197, 

INTIME-SE a parte contrária, para querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 dias, conforme dispõe o artigo 1.010, § 1.º, do CPC. 5) 

Transcorrido o prazo assinalado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando nossos 

cumprimentos, uma vez que descabe a este juízo fazer análise de 

admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3.°, do CPC.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 18 de dezembro de 2019. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 72548 Nr: 378-88.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 (...)

É o relatório. Decido.

1) A priori, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público, para que, 

manifeste o interesse na inquirição da testemunha Tiago Antonio Cavaletti. 

Caso positivo, determino que seja deprecado a sua oitiva, fixando prazo 

para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, Seção 3, capítulo 

VII da CNGC.

 2) Caso o representante ministerial pugne pela desistência da oitiva da 

testemunha, HOMOLOGO desde já o r. pedido, declarando encerrada a 

instrução processual.

3) Considerando que o Parquet já apresentou os seus memoriais finais, 

dê-se vista dos autos a defesa para apresentação de alegações finais, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4) Desta feita, considerando que o réu Sebastião Ferreira Mourão, fora 

representado pela Defensoria em todos os atos do processo, e não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem 

nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dr. SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS – OAB/MT 24920/O, a fim de que promova a defesa do 

réu.

5) Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97282 Nr: 3556-69.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL LAUREANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Marconi Mario - 

OAB:18812/B

 Vistos, etc.

1) INTIMEM-SE a testemunha VANESSA GABRIELA TARGANSKI, para 

comparecer à audiência, a ser realizada nesta Comarca de Itaúba/MT, no 

dia 12 DE FEVEREIRO DE 2020, às 17:00 face a ausência de data anterior 

na pauta.

2) Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

3) Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO 

a imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

4) Sem prejuízo, OFICIE-SE a Comarca Deprecante prestando as 

informações da distribuição e da data designada para a audiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76589 Nr: 976-08.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADA, PRDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão lavrada pela Ofciala de Justiça à ref. 72, 

nos termos da Legislação Vigente e dos Artigos 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

Parte Exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, declinar o endereço 

atualizado da Parte Executada possibilitando assim o fiel cumprimento da 

decisão de ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90150 Nr: 1637-79.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O, SELMA BARRIN - OAB:19930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a correspondência de ref. 18 foi devolvida pela 

Empresa de Correios e Telégrafos- ECT com a informação "Endereço 

Insuficiente", nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 

ambos da CNGC, com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, declinar o endereço completo da parte 

requerida possibilitando assim o fiel cumprimento da determinação contida 

na decisão de ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90892 Nr: 2084-67.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Yasuhiro Kenji Sato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, para TORNAR 

DEFINITIVA a liminar de ref. 12, consequentemente DECLARO EXTINTO, 

com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para COMINAR ao requerido a obrigação de 

fazer consistente no seguinte:5) DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso, 

por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da 

Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que 

forneça ao requerente, no prazo máximo de 05 dias, o procedimento de 

ESPIROMETRIA ao substituído processual, sob pena de bloqueio para 

realização do procedimento, não se descartando outras medidas indutivas 

e coercitivas.6) ISENTO o requerido ao pagamento de despesas e custas 

processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. 7) DEIXO de condenar os requeridos em 

honorários advocatícios, por serem indevidos ao Ministério Público 

Estadual.8) Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, 

com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, 

com os nossos cumprimentos.9) Transcorrido o prazo para recurso 

voluntário, sem interposição pelas partes, ante a inexistência de 

informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ENCAMINHEM-SE o processo, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME 

NECESSÁRIO desta sentença.10) Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC.P. I. C.Itaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 748-28.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DE FÁTIMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:214512, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523

 Vistos, etc.

1) Certifiquei a tempestividade da contestação de ref. 20 e ref. 21. Após, 

INTIME-SE a parte requerente para impugná-las ou requerer o entender de 

direito.

 2) INTIMEM-SE as partes em 05 dias, para informar se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente.

3) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96946 Nr: 3332-34.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES FERREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES - OAB:11203, GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - OAB:12783

 Considerando que a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri designada 

nos autos Código 90968 para a presente data extrapolou o horário 

previsto, REDESIGNO A AUDIÊNCIA para a Oitiva da Testemunha Dr. 

Sérgio Ribeiro Araújo para o dia 22 de janeiro de 2020, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75899 Nr: 688-60.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDS, JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

Parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

endereço atualizado do Executado, possibilitanto assim o fiel cumprimento 

da determinação constante na decisão de ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82150 Nr: 524-27.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Vistos, etc.

1) Certifiquei a tempestividade da contestação de ref. 08. Após, INTIME-SE 

a parte requerente para impugná-la ou requerer o entender de direito.

 2) INTIMEM-SE as partes em 10 dias, para informar se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente.

3) Ante a natureza da demanda, ABRA-SE vista ao presentante do 

Ministério Público, para manifestar pelo que entender de direito.

4) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88024 Nr: 453-88.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC/MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os 

advogados da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar 

acerca da contestação apresentada à ref. 15, consoante determinado à 

ref.10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71776 Nr: 1065-02.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASIMIRA JUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70849 Nr: 131-44.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70553 Nr: 795-12.2012.811.0096
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA BETARELI CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70840 Nr: 125-37.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LEME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70444 Nr: 707-71.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70634 Nr: 878-28.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INELDE MELANIA DAL´APRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70245 Nr: 506-79.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Bispo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70521 Nr: 761-37.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LOPES RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74952 Nr: 312-74.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo VI, Seção 16, Artigos 1.209, §1º da CNGC e Art. 24 

da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77524 Nr: 84-65.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EURIPEDES PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo VI, Seção 16, Artigos 1.209, §1º da CNGC e Art. 24 

da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 748-28.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DE FÁTIMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:214512, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem se 

ainda há provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Consigno, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada, 

conforme determiando à ref. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89278 Nr: 1177-92.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando que já houve manifestação da Parte Autora quanto à 

produção de provas à ref. 31, nos termos da Legislação Vigente e do Art. 

482, VI e 1209 ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar os advogados da Parte Requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifique as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Consigno, ainda, que não 

serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47952 Nr: 79-82.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HIPÓLITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora/exequente, 

via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o 

demonstrativo do cálculo que entende devido, consoante determina o Art. 

524 do CPC.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70223 Nr: 484-21.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR AFONSO KREPSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAIR AFONSO KREPSZ, Cpf: 

34653554153, Rg: 39534967, Filiação: Alfonso Krepsz e Ilse Krepsz, data 

de nascimento: 01/12/1964, brasileiro(a), natural de Porto União-SC, 

casado(a), mecânico industrial, Telefone (93)8114-8678. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima indicado e qualificado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou peticione 

nos autos para informar a conta bancária de sua titularidade em que será 

realizada a restituição da fiança arbitrada, nos termos do art. 337 do 

Código de Processo Penal, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Autos nº: 484-21.2012.811.0096.Código Apolo nº: 

70223. Vistos, etc.1) Considerando que o acusado se encontra em local 

incerto e não sabido, DETERMINO que se proceda com a sua intimação por 

edital, no prazo de 15(quinze) dias, para que compareça à Secretaria do 

juízo e/ou peticione nos autos para INFORMAR a conta bancária de sua 

titularidade em que será realizada a restituição da fiança arbitrada, nos 

termos do art. 337 do Código de Processo Penal, sob pena de perdimento. 

Com a apresentação do número da conta bancária de sua titularidade, 
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PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor. Se transcorrido o 

prazo in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo Penitenciário 

Nacional – FUNPEN, devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a 

devida comprovação.2) Já no que tange ao veículo (camioneta da 

marca/modelo VW/SAVEIRO CL, placa JYR6016, de cor branca, com serial 

alfagnumérico do chassi 9BWZZZ376WP015809) e a CRLV apreendido 

nos autos às fl. 26/27, 59 e62/67, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias 

do trânsito em julgado da sentença final, DECRETO o perdimento dos 

sobreditos bens em favor da União, devendo, para tanto, vendê-los em 

leilão público (disposição do artigo 122 do Código de Processo Penal), 

consignando que o surgimento de interessado de boa-fé munido de prova 

da propriedade do bem, terá o montante destinado a seu favor.Não tendo 

nada mais a ser feito nos presentes autos, ARQUIVEM-SE o presente com 

as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Itaúba/MT, 

18 de dezembro de 2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 13 de janeiro de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71197 Nr: 480-47.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Sabino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:19.253 E

 Considerando que o réu não foi devidamente intimado para restituir os 

bens apreendidos, conforme certidões de fls. 260 e 262, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o seu advogado constituído, a fim de que 

comunique o réu GENIVALDO SABINO DOS SANTOS, para que 

compareça na secretaria deste Juízo, no prazo de 90 (noventa) dias, para 

retirar seus bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75215 Nr: 411-44.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo VI, Seção 16, Artigos 1.209, §1º da CNGC e Art. 24 

da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 74567 Nr: 161-11.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, KHGD, Luzinete Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Considerando o retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 10 dias, 

requerendo o que entender de direito.

2) Transcorrido o prazo assinalado, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações devidas.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76336 Nr: 883-45.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU-BMG, BANCO PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos, etc.

1) INTIMEM-SE as partes em 05 dias, para informar se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente.

1

2) Transcorrido o prazo, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73098 Nr: 734-83.2014.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Aparecida Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 605 de 1782



 Vistos, etc.

1) Tendo em vista a divergência dos valores apurados pelas partes, 

ENCAMINHEM os autos à contadoria judicial para que seja apurado o valor 

devido, observando os dados da sentença e/ou acórdão proferido nos 

autos e, também, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário 870947.

2) Após, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 dias se 

manifestem sobre o valor apurado pela contadoria.

 3) Havendo concordância pelas partes quanto ao valor apresentado pela 

contadoria judicial, REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.

4) Não sendo o caso do parágrafo anterior, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC).

5) Não sendo o caso do item “3”, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70248 Nr: 509-34.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, RAIMUNDO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Renato de Oliveira 

- OAB:15533-A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Vistos, etc.

1) Com a remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante legal para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º 

do artigo 523 do NCPC.

 2) Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar. Após, façam os autos conclusos.

3) Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação sobredita, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício de 

Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.

4) Não sendo o caso do item “3”, EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC).

Itaúba/MT, 22 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70411 Nr: 673-96.2012.811.0096

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTO FRANCISCO DE CASTILHO, LUZIA ZOCATELI 

DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO AFONSO KRELING, JULIO CESAR 

KRELING, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM, JOSÉ ERCÍLIO KRELING, 

TEREZINHA DE JESUS MARTINEZ KRELING, AGRONORTE, IARA 

ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM, JOSÉ ERCÍLIO KRELING, JULIO 

CESAR KRELING, AMÉRICO VIANA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessandro edison martins 

migliozzi - OAB:22942/PR, Bruno Eduardo Hintz - OAB:15857, 

ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT-4877-A, Fabiano Gavioli 

Fachini - OAB:5425-B/MT, Mateus Menegon - OAB:11.229-B, 

RICARDO VIDAL - OAB:2679, Valéria Aparecida Castilho de Oliveira 

- OAB:17770-B MT, Willian Fernando da Silva - OAB:167040/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de embargos de terceiros aviada por Adenilton 

Francisco de Castilho e Luzia Zocateli de Castilho em face de Celso 

Kreling, Júlio Cesar Kreling, Terezinha de Jesus Martiz Kreling, Elpídio 

Morette Estevam e Agronorte, todos qualificados.

Petitório de fl. 603/611, da parte embargante requerendo que se oficie o 

INTERMAT para fim de informar o seguinte: a) em nome de quem está o 

título definitivo da área de posse dos embargantes Adenilto Francisco 

Castilho e Luzia Zocateli Castilho, conforme coordenadas apresentadas; 

b) caso a área venha a se tratar de área devoluta a quem pertence o 

domínio a União ou ao Estado de Mato Grosso; c) existe deslocamento e 

sobreposição, nas áreas constantes das matrículas 10.286, 10.287, 

10.288 e 10.289, da Comarca de Colíder; d) em caso de deslocamento e 

sobreposição das áreas sobreditas, as áreas estão sob qual título dominial 

e em nome de quem; e) que seja juntado ao processo mapa cartográfico e 

imagens de satélite da área de forma que se possa individualizar a área 

em questão; f) caso seja necessário, que seja realizado diligência agrária 

para constatação e catalogação das informações necessária para 

resolução do feito; g) que seja aplicada multa diária em caso de 

descumprimento.

 Manifestação da parte embargada de fl. 656/658, requerendo a 

improcedência dos embargos de terceiros, conforme já requerido na peça 

contestatória e informa que todos os representados estão cientes da 

audiência designada, sem necessidade de serem intimados.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO.

 DECIDO.

De antemão, cumpre esclarecer que o INTERMAT é a Autarquia 

competente para executar a política estadual de disposição das terras 

públicas e em razão disso é comum ser chamado ao processo para fim de 

esclarecer dúvidas, com base em informações e documentos que 

constam no seu banco de dados.

Assim, como costuma ser de praxe, foi determinado no presente feito que 

se oficiasse o INTERMAT para fim de informar se houve procedimento de 

regularização e se há sobreposição da área de matrícula 7360, o qual 

respondeu ás fls. 598/601, informando que não há regularização fundiária 

e nem título provisório ou definitivo em nome de Adenilto Francisco Castilho 

e Luzia Zocateli, bem como não possui informações acerca da atual 

ocupação do imóvel através da matrícula informada, não sendo possível 

responder se há sobreposição.

 Nesse passo, vislumbro que o pleito da autora merece parcial 

acolhimento, uma vez que não se pode transferir a sobredita Autarquia o 

dever de realizar trabalho de alta complexidade e custo, que não lhe 

compete.

 1) Isto posto, DEFIRO parcialmente o pleito de fls. 603/611, de modo que 

DETERMINO que se OFICIE o INTERMAT, enviando os documentos de fls. 

325/332 e fl. 612/655, para fim de informar se existe deslocamento e 

sobreposição, nas áreas constantes das matrículas 10.286, 10.287, 

10.288 e 10.289, da Comarca de Colíder e, caso haja deslocamento e 

sobreposição das áreas sobreditas, diga sob qual título dominial estão e 

de titularidade de quem e se possível que seja juntado ao processo mapa 
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cartográfico e imagens de satélite da área de forma que se possa 

individualizar a área em questão, no prazo de 30 dias, sob pena de serem 

adotadas as medidas cabíveis.

 2) Ademais, INDEFIRO o pedido de diligência agrária para constatação e 

catalogação das informações necessária para resolução do feito pelo 

INTERMAT, uma vez que não pode ser transferido a autarquia em 

colaboração a realização de “perícia”, que é de interesse das partes.

 3) INDEFIRO também o pedido de aplicação multa diária em caso de 

descumprimento, visto que se trata de medida excepcional, aplicável 

apenas em último caso, quando não cabível as demais medidas 

coercitivas, o que não é o caso.

4) CUMPRA-SE o remanescente da r. decisão de fl. 602.

 5) Por fim, AGUARDE-SE a realização da audiência agendada.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70905 Nr: 185-10.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BERLEZE PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 132/133, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 128, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 18. 4) Após, 

INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 491-13.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Braz Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 161/162, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 158, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 24. 4) Após, 

INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70482 Nr: 745-83.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 196/197, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 193, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 20. 4) Após, 

INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70192 Nr: 452-16.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineide Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 143/144, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 138, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi concedido o direito de receber 

pelo instrumento procuratório de fl. 63.4) Após, INTIME-SE a parte 

exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la acerca do 

levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no endereço por 

ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no 

prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a teor do 

disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70825 Nr: 109-83.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MUNHOZ DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fl. 185, 

PROMOVA-SE o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 176, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, conforme determinado à fl. 159.4) Após, INTIME-SE a parte 

exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la acerca do 

levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no endereço por 

ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no 

prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a teor do 

disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48108 Nr: 234-85.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONA MARTINEZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 173/174, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 170, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 23. 4) Após, 

INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73040 Nr: 703-63.2014.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese devidamente expedidos os Ofícios Requisitórios à ref. 123 e 

as partes intimadas acerca de suas expedições, considerando que o valor 

indicado na petição de cumprimento de sentença diverge do cálculo 

apresentado à ref. 110, nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, 

VI e Art. 1209, ambos da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar acerca de tal divergência. Após, nos termos 

do Art. 412, §5º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador 

da Autarquia Demandada, mediante remessa dos autos, para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 73102 Nr: 736-53.2014.811.0096

 AÇÃO: Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Vistos, etc.

1) DEIXO por ora de analisar os petitórios de fls. 69/70 e fls. 73/76.

2) Ademais, ABRA-SE vista ao presentante do Ministério Público para 

análise de eventual prescrição.

 3) Após, VENHA-ME os autos concluso para deliberação.

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 22 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 72255 Nr: 143-24.2014.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDJFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGILCE LARA XAVIER - 

OAB:26625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, João José da Silva - OAB:5.416/MA, 

Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 Vistos.

1) Ante a natureza da demanda, DÊ-SE vista do processo ao ilustre 

presentante do Ministério, conforme determina o artigo 178 do Código de 

Processo Civil.

2) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberações.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81126 Nr: 1644-42.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, CLAYTON OLIMPIO PINTO - OAB:23858/O

 Vistos, etc.

1) Sem delongas, tendo em vistas as peculiaridades do processo e sendo 

possível a audiência de conciliação em qualquer momento do processo, 

inclusive após prolatada a sentença, entendo ser necessária a tentativa 

de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.

2) Assim, em consonância com o parecer de ref. 38, DESIGNO audiência 

de conciliação, a ser realizada por está subscritora, para o dia 16 de abril 

de 2020, às 16h00min. INTIMEM-SE a parte autora e a parte requerida para 

comparecerem a solenidade, na pessoa dos seus advogados.

3) Calha frisar que deve as partes comparecerem pessoalmente a 

solenidade, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com 

específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, sendo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, exceto na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da audiência, a teor 

do disposto no sobredito artigo 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° desse mesmo 

Diploma Instrumental.

 4) Após, não realizado acordo pelas partes, VENHA-ME o processo 

concluso para análise dos petitórios de ref. 30 e ref. 34.

 5) Ademais, tendo em vista que o douto advogado Dr. Cilso Pereira dos 

Santos, teve sua nomeação revogada pela r. decisão de ref. 24, 

DETERMINO que sejam desentranhados os documentos e petitórios de ref. 

25 e ref. 26.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 78330 Nr: 1553-54.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:16582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1) Ante o petitório de ref. 56, DÊ-SE vista do processo ao ilustre 

presentante do Ministério, conforme determina o artigo 178 do Código de 

Processo Civil.

2) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberações.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 75034 Nr: 341-27.2015.811.0096

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA 

HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

1) Sem delongas, DEFIRO o petitório de ref. 22, de modo a DETERMINAR 

que seja encaminhado a parte autora cópia integral digitalizada o 

processo, no e-mail por ela indicado no sobredito petitório.

 2) Ademais, tendo em vista que não restam providências a serem 

tomadas no presente feito, REMETA-SE o processo ao arquivo, com as 

baixas e anotações devidas.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 77730 Nr: 175-58.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Vistos, etc.

1) Petitórios de ref. 66 e ref. 67, informando que não foi fixado na r. 

sentença de ref. 50, os honorários advocatícios em favor das advogadas 

dativas do autor e do réu, o que de fato se vislumbra.

 Assim, cumpre esclarecer que a fixação de honorários dativos levará em 

consideração os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB, o zelo do 

causídico e o grau de complexidade do feito.

Nesse passo, merece ser acolhido o pedido, fazendo constar a fixação 

dos honorários advocatícios em favor das doutas advogadas, devendo 

ser fixados de acordo com os parâmetros acima descritos.

 2) Isto posto, DEFIRO os pedidos de ref. 66 e ref. 67, de modo a FIXAR em 

favor de ambas as advogadas.

3) Assim, considerando a nomeação da Dra. Juliana Sasso Andreotto 

(nomeação de ref. 01, fls. 08), para atuar nos interesses da parte 

requerente, FIXO os honorários advocatícios em 03 URH, de acordo com a 

tabela da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE 

certidão de crédito em favor da Defensora dativa.

4) Ademais, considerando que o requerido não compareceu a audiência 

justificadamente, foi nomeada como defensora dativa a Dra. Simoni 

Rezende (nomeada em audiência, ref. 22), para atuar em seus interesses, 

de modo que FIXO em favor da douta advogada os honorários 

advocatícios em 02 URH, de acordo com a tabela da OAB/MT e a 

proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE certidão de crédito em 

favor da Defensora dativa.

5) Ademais, tendo em vista que não há demais providências a serem 

realizadas, ARQUIVEM-SE o processo, com as baixas e anotações de 

estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79493 Nr: 992-25.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Tendo em vista a petição e documentos de ref. 37, INTIME-SE a parte 

exequente, em 05 dias, para requerer o entender de direito, sob pena do 

seu silêncio ser interpretado como concordância com os valores 

depositados e consequente quitação integral do crédito exequendo.

 2) Após, VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80127 Nr: 1388-02.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SORAIA WASILEWSKI ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SORAIA WASILEWSKI 

ORMOND - OAB:17496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Tendo em vista a certidão de ref. 30, INTIME-SE a parte exequente, em 

05 dias, para requerer o entender de direito, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

 2) Após, VENHA-ME o processo concluso para demais deliberações.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87023 Nr: 2949-27.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem delongas, verifico que a parte autora requereu a concessão da 

gratuidade da justiça. No entanto, não aparenta ser pobre na acepção 

jurídica do termo. Assim, à luz do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

da República Federativa do Brasil, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos, podendo 

ser requerido pelo magistrado a sua comprovação, devendo ser 

oportunizado a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos dos 

artigos 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do sobredito 

dispositivo constitucional

Nesse sentido, é o que corrobora o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (destaques em negrito):

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 
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A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015).

Ademais, a procuração de ref. 01, fl. 20, não está devidamente assinada 

pela parte embargante, sendo, portanto apócrifa, devendo ser 

apresentada devidamente assinada ou regularizada a representação 

processual.

 1) Isto posto, INTIME-SE a parte embargante, no prazo de 15 dias, para 

COMPROVAR a hipossuficiência alegada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, bem como proceda com a juntada de 

instrumento procuratório devidamente assinada pelo outorgante ou 

REGULARIZE a representação processual, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo sem resolução de mérito, a teor dos 

artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do 

Código de Processo Civil.

2) Ademais, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos à 

execução.

 3) Após, FAÇAM-ME o processo concluso, sem demora.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87607 Nr: 178-42.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FRANCISCO NOVAES, Espólio de 

ORMINDO FRANCISCO NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Nardin - OAB: 

9.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos.

2) Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, 

da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 02 de abril de 2020, às 11h00min, a ser realizada 

pela conciliadora deste juízo.

3) Após, caso inexitosa a conciliação, fica desde já o réu citado para 

pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da data da audiência de conciliação.

CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida ao devedor contida no 

artigo 916 do Código de Processo Civil.

4) Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada, nos termos do §1º, do art. 829, 

do CPC/2015, devendo, ainda ser observado o disposto no §2º, do art. 

829, do mesmo diploma legal.

 5) Não encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 

830 do Código de Processo Civil.

6) ADVIRTA-SE o executado de que, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade, nos termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil.

 7) Por fim, registra-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3ª, ambos do 

Código de Processo Civil.

8) Expedida a certidão, caberá ao requerente providenciar as averbações 

e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização.

9) Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba-MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47403 Nr: 375-41.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SESTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO SESTINI, Cpf: 

84807580159, Rg: 1846359, Filiação: Lionello Sestini e Soniria da Silva 

Sestini, data de nascimento: 06/04/1976, brasileiro(a), natural de 

Brasília-DF, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima indicado e qualificado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, compareça à Secretaria do Juízo ou peticione 

nos autos para informar a conta bancária de sua titularidade em que será 

realizada a restituição da metade da fiança, sob pena de perdimento do 

valor ao Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN.

Despacho/Decisão: Autos nº: 375-41.2011.811.0096.Código Apolo nº: 

47403. Vistos, etc.1 - Tendo em vista existir valores apreendidos nos 

presentes autos, INTIME-SE o acusado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou peticione nos autos para 

INFORMAR a conta bancária de sua titularidade em que será realizada a 

restituição da metade da fiança arbitrada - decisão de fl. 99/102, que 

julgou quebrada a fiança prestada, declarando a perda da metade de seu 

valor -, bem como do valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais) apreendido 

no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal nº 172.852, às fl. 

27, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, sob pena de 

perdimento. Com a apresentação do número da conta bancária de 

titularidade do acusado, PROCEDA-SE com o levantamento do aludido 

valor. Se transcorrido o prazo in albis, DETERMINO o perdimento do valor 

ao Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, devendo a Serventia do juízo 

aportar aos autos a devida comprovação.2 - Quanto ao celular NOKIA, 

apreendido às fl. 27, tendo em vista não ser passível de doação, assim 

como não mais interessar ao processo, DETERMINO a sua 

DESTRUIÇÃO.Não tendo nada mais a ser feito nos presentes autos, 

ARQUIVEM-SE o presente com as baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Itaúba/MT, 18 de dezembro de 

2019.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 
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Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 14 de janeiro de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47646 Nr: 618-82.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERR PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

FONTES DE ENERGIA LTDA, CARLOS ALBERTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco Andre Honda Flores - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. em face de FERR PRODUÇÃO E 

INDUSTRIALIZAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA LTDA e CARLOS ALBERTO 

DE MORAES, ambos qualificados.

Pretensão executória recepcionada pela r. decisão de ref. 41.

Realizadas buscas de endereços em nome da parte executada ás fls. 

90/91 e fl. 94 e fl. 147/150, restando frutífera as buscas, porém 

infrutíferas as diligências nos respectivos endereços, consoante fls. 

97/102, fls. 134/137, fls. 155/157

 Posteriormente, atravessado ao processo o ofício de fl. 165, informando 

contendo um endereço da parte, porém já diligenciado.

É o breve relato.

Decido.

De antemão, cumpre esclarecer que foi tentada a citação da parte 

executada em diversos momentos, porém em todas infrutíferas, inclusive 

realizadas buscas nos sistemas informatizados do E. TJMT, consoante fls. 

90/91, fl. 94 e fls. 147/150 e os endereços informados no ofício de fl. 165, 

já foram diligenciados.

 Desse modo, esgotados os meios para citar o devedor pessoalmente, o 

que autoriza a citação editalícia, pois a parte devedora encontra-se em 

local incerto e não sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC.

1) Isto posto, DEFIRO a citação editalícia da parte executada, com prazo 

de 20 dias, cumpridos os requisitos do art. 257 do CPC.

2) Após, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47773 Nr: 745-20.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação civil pública com pretensão de execução de obrigação 

de fazer, aviada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de JOSÉ MALACRIDA, ambos qualificados.

Recepcionada a causa pela r. decisão de fl. 29.

Apresentada contestação ás fls. 36/44.

Réplica a contestação apresentada às fls. 62/64.

Decisão de saneamento proferida ás fls. 66/67.

 Após, entre um ato e outro, em audiência de conciliação, conforme termo 

de audiência de fl. 202 e instrumento de acordo de fls. 203/204, as partes 

se compuseram amigavelmente, a requerer a homologação do acordo.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É facultado as partes acordar a qualquer momento no processo, inclusive 

depois de proferida sentença, observados os parâmetros da Lei.

 O acordo deve ser realizado por pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregada forma não defesa em Lei. O que foi atendido 

no instrumento apresentado.

Nesse sentido, corrobora a exegese dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”.

Nesse passo, é o entendimento pretoriano, com destaques em negrito:

 “MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – 

HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO 

ENTRE OS LOTEADORES E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NOS 

AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORA EM FASE DE RECURSO PERANTE O 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, VISANDO À 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA 

RECONHECIDA, A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO – 

RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. Considerando que a homologação 

judicial do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o loteador e o 

Ministério Público Federal, visando à compensação ambiental decorrente 

de loteamento implantado, ainda resta pendente de apreciação perante o 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tal fato está a recomendar a 

suspensão do presente "mandamus" até o trânsito em julgado da aludida 

decisão, em conformidade com o art. 313, V, a, do novo CPC. (TJ-SP - 

APL: 00032473920148260344 SP 0003247-39.2014.8.26.0344, Relator: 

Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/07/2016, 2ª Câmara Reservada ao 

Meio Ambiente, Data de Publicação: 12/07/2016).

A teor do disposto no artigo 200 do CPC, os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

Vide redação:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais”.

Sendo assim, preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico, a homologação por ato judicial é medida que se impõe.

 2) Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

constante ás fls. 203/204, mediante decisão interlocutória para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, SUSPENDENDO o curso do processo até a 

integral liquidação da avença que se dará em 12/12/2021, conforme 

pactuado.

 3) Transcorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as 

partes, INTIME-SE a parte requerente, em 05 dias, sob pena do seu 

silêncio ser interpretado como quitação integral do crédito.

4) Por fim, DEFIRO a habilitação do Espólio de José Malacrida, conforme 

requerido ás fls. 102/104. PROMOVAM-SE as alterações necessárias.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47774 Nr: 746-05.2011.811.0096
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MALACRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Barroso de 

Freitas - OAB:OAB/SP 290.912, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 

14.865, Thiago Aparecido de Jesus - OAB:OAB/SP 223.581

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de multa prevista em Termo de Ajustamento de 

Conduta, aviada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de JOSÉ MALACRIDA, ambos qualificados.

Recepcionada a causa pela r. decisão de fl. 136/137.

Apresentada exceção de pré-executividade ás fls. 140/148.

Impugnação à exceção de pré-executividade apresentada às fls. 229/232.

Exceção de pré-executividade rejeitada pela r. decisão de fls. 233/234.

Realizada a busca de ativos financeiros em nome da parte executada, 

conforme determinado pela r. decisão de fls. 316/319, restando frutífera, a 

teor dos extratos de fls. 321/323.

 Após, entre um ato e outro, em audiência de conciliação, conforme termo 

de audiência de fl. 379 e instrumento de acordo de fls. 380/381, as partes 

se compuseram amigavelmente, a requerer a homologação do acordo.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É facultado as partes acordar a qualquer momento no processo, inclusive 

depois de proferida sentença, observados os parâmetros da Lei.

 O acordo deve ser realizado por pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregada forma não defesa em Lei. O que foi atendido 

no instrumento apresentado.

Nesse sentido, corrobora a exegese dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”.

Nesse passo, é o entendimento pretoriano, com destaques em negrito:

 “MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – 

HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO 

ENTRE OS LOTEADORES E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NOS 

AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORA EM FASE DE RECURSO PERANTE O 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, VISANDO À 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA 

RECONHECIDA, A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO – 

RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. Considerando que a homologação 

judicial do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o loteador e o 

Ministério Público Federal, visando à compensação ambiental decorrente 

de loteamento implantado, ainda resta pendente de apreciação perante o 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tal fato está a recomendar a 

suspensão do presente "mandamus" até o trânsito em julgado da aludida 

decisão, em conformidade com o art. 313, V, a, do novo CPC. (TJ-SP - 

APL: 00032473920148260344 SP 0003247-39.2014.8.26.0344, Relator: 

Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/07/2016, 2ª Câmara Reservada ao 

Meio Ambiente, Data de Publicação: 12/07/2016).

A teor do disposto no artigo 200 do CPC, os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

Vide redação:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais”.

Sendo assim, preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico, a homologação por ato judicial é medida que se impõe.

 2) Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

constante ás fls. 380/381, mediante decisão interlocutória para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, SUSPENDENDO o curso do processo até a 

integral liquidação da avença que se dará em 12/12/2021, conforme 

pactuado.

 3) Transcorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as 

partes, INTIME-SE a parte requerente, em 05 dias, sob pena do seu 

silêncio ser interpretado como quitação integral do crédito.

4) Por fim, DEFIRO a habilitação do Espólio de José Malacrida, conforme 

requerido ás fls. 346/348. PROMOVAM-SE as alterações necessárias.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47961 Nr: 88-44.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 128/129, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 125, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 13. 4) Após, 

INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48003 Nr: 130-93.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIDELSO BARBOZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.3) Tendo em vista que os 

valores já foram vinculados ao presente feito, conforme fls. 152/153, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido à fl. 149, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada no sobredito 

petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes para de 

receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de fl. 13.4) Após, 
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INTIME-SE a parte exequente PESSOALMENTE para fim de cientificá-la 

acerca do levantamento dos valores. 5) Caso não seja localizada no 

endereço por ela informado no processo, PROMOVA-SE a sua intimação 

via edital, no prazo de 20 dias.6) SEM custas e despesas processuais, a 

teor do disposto no artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 7) SEM 

condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência de 

litigiosidade. 8) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, com os nossos 

cumprimentos.9) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.10) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos.P. I. CItaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70910 Nr: 191-17.2013.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MALACRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 2) Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

constante ás fls. 215/216, mediante decisão interlocutória para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, SUSPENDENDO o curso do processo até a 

integral liquidação da avença que se dará em 12/12/2021, conforme 

pactuado. 3) Transcorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado 

entre as partes, INTIME-SE a parte requerente, em 05 dias, sob pena do 

seu silêncio ser interpretado como quitação integral do crédito.4) Por fim, 

DEFIRO a habilitação do Espólio de José Malacrida, conforme requerido ás 

fls. 191/193. PROMOVAM-SE as alterações necessárias.Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34660 Nr: 98-35.2005.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO HELLER - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT

 Vistos, etc.

1) Sem delongas, DEFIRO o petitório de fls. 186/187, de modo a determinar 

que seja novamente oficiado o DETRAN para cumprir totalmente o ofício de 

fl. 182 enviado por este juízo à fl. 180, tendo em vista que foram 

realizadas restrições em mais de um veículo, conforme ofício do próprio 

DETRAN de fl. 78, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

 Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 13-78.2007.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BERNO, RENI BERNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA, GESSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Joanella - OAB:8601/MT, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, Guilherme Pinheiro de Queiroz - OAB:MT. 

3.649-A, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181-B, Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de Marcos Miranda 

aviada por André Joanella e outros, todos qualificados.

 Iniciada a fase de cumprimento de sentença conforme decisão de fl. 

1.077.

 Entre um ato e outro, foi realizada a penhora Bacenjud às fls. 1.086/1.090, 

a qual restou parcialmente frutífera, conforme extrato de fl. 1.089/1.090. 

Assim, visto que não foi suficiente a penhora de ativos financeiros, foi 

promovida também a penhora RENAJUD, restando positiva, consoante 

extrato de fl. 1.091.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

1) Sem delongas, tendo em vista que a penhora Bacenjud foi parcialmente 

frutífera, DEFIRO o pedido de fls. 1.103/1.105 de modo a determinar que 

seja cumprido o item “12” da r. decisão de fl. 1.086/1.088.

2) Ademais, DEFIRO o levantamento dos valores penhorados às fls. 

1.089/1.090, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta indicada do petitório de fls. 1.103/1.105.

3) DEFIRO ainda a intimação da parte executada, por meio do seu patrono 

constituído, para informar a localização do veículo penhorado às fls. 

1.091, sendo uma Kombi de 70. Informado a localização do bem, 

PROMOVA-SE a avaliação.

 4) Após tudo cumprido, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44020 Nr: 902-32.2007.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 11092

 Vistos, etc.

1) Ante o comprovante de fl. 430, INTIME-SE a parte exequente, em 05 

dias, sob pena do seu silêncio ser interpretado como quitação integral do 

crédito exequendo.

 2) Transcorrido o prazo assinalado, VENHA-ME o processo concluso 

para demais deliberações.
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 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 15 de janeiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44679 Nr: 305-29.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos, etc.

1) Tendo em vista a certidão de fl. 174, INTIME-SE a parte executada 

PESSOALMENTE, em 05 dias, para indicar a conta para o levantamento 

dos valores descritos às fls. 134/136.

2) Caso não seja localizada no endereço informado no processo, 

PROMOVA-SE a sua intimação via edital, no prazo de 20 dias.

3) Transcorrido o prazo, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE o 

processo com as baixas e anotações devidas.

 Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 15 de dezembro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9913 Nr: 19-32.2000.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPS FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PIEDADE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:20043/PR, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Silvio Eduardo 

Polidorio - OAB:13968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MASCHIO - OAB:MT

 1) Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.2) CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.3) 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. 4) Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.5) Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos.P. I. 

CCumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Itaúba/MT, 22 de janeiro de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 22331 Nr: 30-90.2002.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE CARRARA PRODUTOS VETERINÁRIOS 

(CASA DA LAVOURA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865, SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - 

OAB:24920/O

 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.2) PROMOVA-SE o 

levantamento da penhora de fl. 115.3) SEM custas processuais, a teor do 

artigo 39 da Lei 6.830/1980.4) SEM condenação em honorários 

advocatícios, estes pela inexistência de contenciosidade. 5) Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos.6) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.7) Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos.P. I. 

CItaúba/MT, 22 de janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76066 Nr: 742-26.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copagro Comércio de Prodtuos Agrícola Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Moreli - OAB:13052, 

RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:87932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por COPAGRO 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. em desfavor de ANTONIO 

FARIAS, ambos qualificados.

Manifestação do executado de ref. 64, informando o pagamento do débito 

exequendo e juntou documentos.

 Posteriormente a parte exequente manifestou à ref. 69, informando que o 

débito não está pago, de modo a mencionar que os documentos juntados 

não passam de estelionato processual, visto que estão em nome de 

terceiro que não compõe a lide. Dito isso, requereu o seguinte: a) a 

aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; b) a 

condenação do executado em litigância de má-fé; c) que seja determinada 

a expedição de carta precatória em caráter itinerante para penhora e 

remoção de bens que forem encontrados em poder do executado.

Atravessado à ref. 70, petição de renúncia ao mandato outrora outorgado 

à Dra. Amanda Augusta Bottega, anexando a petição a ciência do 

executado, inclusive foi constituído novo patrono, conforme procuração 

de ref. 71.

Por fim, a parte executada manifestou à ref. 75, requerendo o 

prosseguimento da execução, informando que de fato efetuou o 

pagamento para terceiro estranho ao processo, porém o fez com 

anuência do proprietário da empresa exequente e quando tentou 

conseguir o termo de acordo não logrou êxito.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

1) Sem delongas, DETERMINO que seja intimado a parte executada, no 

prazo de 05 dias, para fim de que esclareça qual a relação com o terceiro 

indicado nos comprovantes de pagamento juntados á ref. 64, sob de ser 

aplicada multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 774 do CPC.

 2) Ademais, DEFIRO o pedido de expedição de carta precatória para fins 

de penhora e remoção dos bens do executado. Assim, EXPEÇA-SE carta 

precatória à Comarca de Sinop/MT, a fim de ser cumprida no endereço 
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constante na procuração de ref. 64.

3) Com a juntada da missiva, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, em 10 (dez) dias.

4) Por fim, tendo em vista a renúncia de ref. 70 e já constituído novo 

patrono PROMOVA-SE a exclusão da douta advogada e INCLUA-SE o 

novo patrono. ANOTE-SE para fim das intimações de estilo.

5) Transcorrido o prazo assinalado, VENHA-ME o processo concluso para 

demais deliberações.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91063 Nr: 2193-81.2018.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 1) Ante a natureza da demanda, DÊ-SE vista do processo ao ilustre 

presentante do Ministério para requerer o que entender de direito, 

conforme determina o artigo 178 do Código de Processo Civil.

2) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, para demais 

deliberações.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97669 Nr: 3763-68.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CAMILO CONTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Aurelio Cardoso - 

OAB:18700

 Autos nº: 3763-68.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97669.

 Vistos, etc.

1) Intime-se a testemunha sargento ANTÔNIO JOÃO DA SILVA RIBEIRO, 

para comparecer à audiência, a ser realizada nesta Comarca de 

Itaúba/MT, no dia 29/01/2020, às 15h50min face a ausência de data 

anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

2) Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO 

a imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

3) Sem prejuízo, OFICIE-SE a Comarca Deprecante prestando as 

informações da distribuição e da data designada para a audiência, bem 

como solicitando cópia da procuração dos advogados de defesa, ou para 

que informe se à defesa é constituída.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 13-78.2007.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BERNO, RENI BERNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA, GESSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Joanella - OAB:8601/MT, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, Guilherme Pinheiro de Queiroz - OAB:MT. 

3.649-A, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181-B, Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

da Parte Executada, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do item 12 da decisão de fls. 1086/1088, 12), no sentido 

de indicar bens à penhora, consoante decisão a seguir parcialmente 

transcrita: “ (...) Ademais, caso reste infrutífera a penhora BACENJUD e 

RENAJUD, conforme previsão dos artigos 772, inciso III e 774, inciso V, do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE o executado para indicar bens à 

penhora, em 05 dias. Se forem ou não indicados bens à penhora, DIGA a 

parte exequente no mesmo prazo, prosseguindo com a execução. (...)”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86812 Nr: 2818-52.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONALISA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos artigos 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, bem como do Art. 10, da Portaria nº01/2019 deste Juízo, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado da Parte Autora, via 

DJE, para se manifestar acerca da contestação apresentada à ref.17, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante determinado à ref. 10.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000691-56.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI PAULA PEREIRA MAMI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 616 de 1782



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

Processo: 1000691-56.2019.8.11.0096. IMPETRANTE: MICHELI PAULA 

PEREIRA MAMI - ME IMPETRADO: SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, 

com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por DISTRIBUID 

SELO VERDE LTDA – ME, devidamente qualificado, contra ato ilegal e 

arbitrário, supostamente praticado pelo SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL. Alegado pelo impetrante que foi apreendido no 

posto da PRF em Nova Santa Helena o caminhão IVECO CAR/S Reboque c/ 

aberta de cor preta, Placa JRU -6399, bem como a liberação da mercadoria 

constante da nota fiscal e da guia florestal equivalente 29.901 m3 de 

diversas essências florestais, tudo de propriedade da Impetrante, sob a 

alegação de que o caminhão está carregado com excesso de madeira de 

forma irregular. Informa que o caminhão e a madeira se encontram 

apreendidos desde 13 de dezembro de 2019, sem ser liberado. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 1) Sem delongas, em que pesem os diversos 

documentos juntados pelo impetrante, entendo imprescindível ouvir a 

autoridade tida como coatora. Assim sendo, nos termos do art. 7º, inciso I, 

da Lei nº 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE o coator do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via e as cópias dos documentos, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. 2) Assim, 

NOTIFIQUE-SE a autoridade tida como coatora do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via e as cópias dos documentos, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. 3) Posterior ao 

decurso do prazo, sendo as informações prestadas ou não, dê-se VISTA 

ao Ministério Público. 4) Ademais, tendo em vista que relacionado ao feito 

existe nessa Comarca o TCO de n.º 3798-28.2019.8.11.0096 – cód. 

97794, a ante a conexão entre eles, DETERMINO que seja o presente feito 

MATERIALIZADO e APENSADO ao sobredito TCO, afim de evitar decisões 

conflitantes. 5) Após tudo cumprido, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Itaúba-MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000513-10.2019.8.11.0096. AUTOR(A): COPEL 

GERACAO E TRANSMISSAO S.A. RÉU: AGNEU BONICONTRO, NORMA 

SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO Vistos, etc. Trata-se de ação de 

desapropriação direta proposta por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO 

S/A. em face de AGNEU BONICONTRO e NORMA SUELI DAS NEVES 

NORTE BONICONTRO, todos qualificados. Alegado, em síntese, que a 

requerente detém a concessão para explorar o empreendimento 

UHE-Colíder por força do contrato de concessão n.º 

01/2011-MME-UHE-Colíder. Sustentou que a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL – publicou a Resolução Autorizativa nº 3.520, de 11 de 

junho de 2012, sendo declarada a utilidade pública para fins de 

desapropriação em seu favor, atestando que as são áreas necessárias à 

implantação do canteiro de obras do empreendimento UHE-Colíder. Alega 

que parte do imóvel já foi alagada e que os requeridos permitiram a 

entrada da requerente nos imóveis de matrículas n.º 10.401, 7.732, 7.733 

e 7.734, com área total de 1115,4433 hectares, dos quais serão 

desapropriados 1872,4661 hectares (somando-se a área alagada + área 

de APP + área remanescente), conforme laudo de avaliação da 

propriedade juntado na inicial no Id. n.º 25496521. Entretanto, as partes 

haviam realizado um acordo na via extrajudicial, pactuando o valor de R$ 

9.000.00,00, conforme Id. n.º 25496903, a título de indenização, sendo já 

adiantado ao requerido o valor de R$ 4.500.000,00, consoante Id. n.º 

25496909, sendo este oriundo de um aditivo, nos termos do Id 

mencionado, estabelecendo que o requerido providenciasse a baixa dos 

ônus incidentes sobre o imóvel, com o qual não cumpriu o requerido, o que 

levou ao ajuizamento da demanda, visto que não foi possível a solução do 

litigio na via administrativa. Dito isso, requereu o seguinte: a) a 

procedência da ação com a expropriação dos imóveis em questão em 

favor da requerente; b) que seja admitida a realização de imediato do 

depósito judicial no valor R$ 6.109.212,80 (seis milhões cento e nove mil 

duzentos e doze reais e oitenta centavos); c) a citação postal do 

Expropriados para responderem no prazo legal; d) a intimação dos 

credores hipotecários oportunamente indicados para que, querendo, 

habilitem seus respectivos créditos no presente processo. Juntado ao 

processo no Id. n.º 26390815 o comprovante de depósito judicial no valor 

de R$ 6.109.212,80. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas, verifico que 

a parte requerente efetuou o deposito judicial do valor indenizatório de R$ 

6.109.212,80 (seis milhões cento e nove mil duzentos e doze reais e 

oitenta centavos, tendo por base o Laudo de Avaliação, elaborado por 

profissionais da área, os quais utilizaram como parâmetro o valor de 

mercado da terra. Nesse passo, o valor indicado/depositado prévio 

refere-se ao valor exigido para a imissão provisória na posse e não ao 

valor da indenização, o qual será fixada pela sentença. Cumpre 

esclarecer, que tais valores são inconfundíveis, pois o valor depositado é 

exigência para imissão provisória na posse, e não à definitiva e/ou 

indenização ao proprietário, conforme já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal no RE 857979 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, data de 

Julgamento: 28/01/2013 e Publicado em 06/02/2013. Desse modo, entendo 

como plausível o valor indicado como depósito prévio, uma vez que está 

em consonância com o valor de mercado, apurado pelo estudo da área, 

sendo esse para a imissão provisória da posse, caso tivesse sido 

requerida liminarmente, o que não é o caso, uma vez que é informado na 

inicial que a requerente já está trabalhando no imóvel com a autorização 

do proprietário, 1) Posto isto, ACOLHO o prévio depósito já realizado no Id. 

n.º 26390815, não significando que será este o valor da indenização que 

será fixada em sentença. 2) Ademais, com fulcro no inciso V, do artigo 

139 do Código de Processo Civil e ainda a norma ínsita na Resolução 125 

do CNJ, DESIGNO audiência de conciliação, a ser realizada por esta 

subscritora, para o dia 22 de abril de 2020, às 15h00min. 3) CITE-SE a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, para 

comparecer a solenidade. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer, conforme dicção do art. 334, § 3.º, 

do CPC. Cabe ressaltar que as partes devem comparecer pessoalmente a 

solenidade, acompanhadas dos seus procuradores, já cientificadas dos 

ônus decorrentes em caso de ausência, a teor do art. 334, § 8º, salvo na 

hipótese de ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não 

realização da audiência, inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.°, 

desse mesmo Digesto Adjetivo. 4) Nesse seguimento, não havendo 

acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

CONTAR-SE-Á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 5) Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, DIGA a requerida em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, DIGAM as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente, em 05 dias. 6) Após tudo 

cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso para julgamento antecipado da 

lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. 

7) Por fim, ante o interesse público envolvido, nos termos do art. 178, 

inciso I, do CPC, DÊ-SE vista ao presentante do Ministério Público. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000333-91.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))
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WUAND CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000333-91.2019.8.11.0096. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT RÉU: WUAND CARLA 

OLIVAR DA LUZ GOMES Vistos, etc. Trata-se de ação monitória proposta 

pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT/PA em face de WUAND 

CARLA OLIVAR DA LUZ GOMES, ambos qualificados. Recepcionada a 

causa pela r. decisão de Id. n.º 22136496, determinando que fosse 

marcada audiência de conciliação, o que foi atendido no Id. n.º 22596067, 

sendo a parte autora devidamente cientificada do ato, inclusive recolheu a 

diligência para cumprimento do ato, conforme Id. n.º 23791154. Termo de 

audiência de Id. n.º 24351270, informando a ausência da parte requerente, 

sem qualquer justificativa e a ausência da requerida, uma vez que não foi 

citada. Petitório de Id. n.º 24673800, a requerer a designação de nova 

audiência e requerendo a citação da parte no endereço encontrado. É o 

relatório. Decido. 1) De antemão, cumpre esclarecer que a parte autora 

não compareceu a audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência, mesmo cientificada das consequência do 

não comparecimento, conforme r. decisão inaugural de Id. n.º 22136496. 

Logo, a ausência injustificada da parte autora a audiência de conciliação 

enseja a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, 

conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC, abaixo transcrito: “Art. 

334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

(...); § 8.º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado; (...)”. Nesse passo, tendo em vista que a parte autora foi 

devidamente intimada para a solenidade aprazada para o dia 26/09/2019, 

às 17h00min, consoante certidão de Id. n.º 22596067, porém não atendeu 

ao comando judicial, praticando ato atentatório à dignidade da justiça, a 

aplicação da sobredita multa é medida que se impõe. 2) Isto posto, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de 1% de multa sobre o valor da 

causa, devendo ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 3) 

Ademais, DEFIRO o petitório de Id. n.º 24673800, de modo que REDESIGNO 

a audiência anteriormente aprazada, para o dia 12 de março de 2020, às 

10h30min, a ser realizada pela conciliadora deste juízo. 4) CITE-SE a parte 

requerida, conforme requerido no Id. n.º 24673800. Assim, DEPREQUE-SE 

a citação à Comarca de Sinop/MT, de acordo com o e endereço declinado 

no sobredito petitório. 5) AGUARDE-SE a realização da solenidade. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Processo Número: 1000470-73.2019.8.11.0096
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000470-73.2019.8.11.0096. REQUERENTE: EM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos, etc. Trata-se 

de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por E.M. 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP em face de SEMA – 

SECRETARIA DE ESTADO E MEIO AMBIENTE, ambos qualificados. 

Alegado, em síntese, que a requerente é legalmente estabelecida desde 

28/03/2012, possuindo todas as licenças ambientais exigidas para o 

funcionamento das suas atividades. Mencionado que em 11/07/2013, sem 

prévia notificação, recebeu fiscalização da SEMA/MT, que imediatamente 

iniciou a inspeção das madeiras em pátio, sendo aplicada penalidade de 

multa. Sustenta a requerente que o Termo de Inspeção e o Auto de 

Infração são nulos, visto que não foi permitido a requerente entregar o 

saldo de pátio devidamente atualizado, conforme determina o artigo 18, § 

5.º do Decreto 1375/2008, bem como os profissionais não possuem 

qualificação técnica para identificação de essências, tendo sido ajudados 

por um funcionário da requerente que também não possui a técnica 

necessária. Informa que a empresa não foi autuada por qualquer infração 

ambiental, sendo que deveria ter sido em razão disso advertida e não 

multada. Ofertado em caução um veículo caminhão WV 26310, 

ANO/MODELO 2003, BRANCA, CHASSI 9BWZR82U63R306251, 

RENAVAM 0079991619 PLACA: DJD-1762. Petitório de Id. n.º 26110888, a 

requerer a emenda da inicial, para fim que seja concedida tutela para 

impedir que a parte autora seja excluída do regime de tributação 

denominado simples nacional, uma vez que foi inscrita na dívida ativa 

através da CDA nº 20191640534, oriunda do Termo de Inspeção nº 

165622, Auto de Infração nº 137636 relativos ao Processo Administrativo 

nº 422568/2013, sendo que a Empresa Autora recebeu Comunicado Nº. 

756145/1758/68/2019, emitido pela SEFAZ/MT, excluindo-a do SIMPLES 

NACIONAL á partir de 01/01/2020. Desse modo, requereu liminarmente o 

seguinte: a) que sejam suspendidos os efeitos da CDA nº 20191640534 e 

impedir o desenquadramento da requerente do regime de tributação do 

simples nacional; b) sejam intimadas a Receita Federal e a Sefaz/MT a 

cumprir a determinação de suspensão dos efeitos da CDA 20191640534 

permitindo que a Requerente permaneça enquadrada no Simples nacional, 

haja vista que único impedimento é a referia CDA; c) reiteraram-se os 

demais pleitos contidos na exordial, quais sejam: 1) que a requerida se 

abstenha de promover a cobrança da multa imposta no processo 

administrativos n.º 422568/2013; 2) que a requerida se abstenha de 

negativar o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, 

protestos, CADIM e conta corrente fiscal perante SEFAZ/MT; 3) no mérito 

requereu que seja reconhecida a ilegalidade do Auto de Infração nº 

37635/2013 e Termo de Inspeção nº 165622/2013; 4) a concessão da 

gratuidade da justiça; e) a condenação em honorários advocatícios; 5) a 

citação da requerida. Manifestação da parte requerente de Id. n.º 

28068970, desistindo do pedido de gratuidade da justiça e na sequência 

foi juntado o comprovante de pagamento das custas no Id. n.º 28068972. 

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. A tutela de urgência está 

disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme redação do aludido art. 300, caput, 

do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de 

Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª 

ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas 

entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese 

autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa 

disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da 

tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no 

sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou 

em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a 

parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado 

(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia 

do processo de conhecimento ou do processo de execução”. Existentes 

os requisitos elencados deverá o julgador acatar o pleito liminar, do 

contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição 

robusta, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em 

outro momento, se nele a parte insistir, uma vez que é cabível o pedido de 

tutela de urgência a qualquer momento. A tutela de urgência recomenda 

cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, 

pode ser dispensada se constatada a hipossuficiência da parte. De todo 

modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao 
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resultado útil do processo (cautelar), não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, a parte 

autora pretende ter concedido liminarmente a suspensão da cobrança da 

multa imposta no processo administrativo n.º 422568/2013 e que a 

requerida se abstenha de negativar o nome da empresa junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como que sejam suspendidos os efeitos da 

CDA nº 20191640534, de modo a impedir o desenquadramento da 

requerente do regime de tributação do simples nacional, sob a alegação de 

que o Termo de Inspeção e o Auto de Infração são nulos, uma vez que 

não foi permitido a requerente entregar o saldo de pátio devidamente 

atualizado, consoante determina o artigo 18, § 5.º do Decreto 1375/2008, 

sustentando que os profissionais não possuem qualificação técnica para 

identificação de essências, tendo sido auxiliados por um funcionário da 

requerente, que também não possui a técnica necessária, até mesmo 

porque a empresa não foi autuada por qualquer infração ambiental, sendo 

que deveria ter sido em razão disso advertida e não multada. Nesse 

passo, juntado pela parte autora os seguintes documentos: a) 

comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa (Id. n.º 

25205007); b) o Auto de Infração Administrativa (Id. n.º 25205009); c) 

Auto de Inspeção (Id. n.º 25205010); d) licença de operação (Id. n.º 

25205012); e) documento do veículo ofertado em caução (Id. n.º 

25205013); f) Certidão de Dívida Ativa (Id. n.º 26110889); g) Comunicado 

de exclusão do Simples Nacional (Id. n.º 26110890); h) Certidão negativa 

de débitos municipais (Id. n.º 26112042); i) Certidão conjunta de pendência 

tributária e não tributárias junto à SEFAZ e à PGE do Estado de Mato 

Grosso (Id. n.º 26112044 e Id. n.º 26112047), documentos estes que 

indicam com clareza a probabilidade de direito, uma vez que a requerente 

de fato se encontra incluída no simples nacional e tem contra si uma CDA 

oriunda de um procedimento administrativo que alega possuir vícios, o que 

será posteriormente devidamente analisado, bastando por ora à 

probabilidade de assistir-lhe razão. Por sua vez, o perigo da 

infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara 

(in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é 

compreendida nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado 

receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano 

irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para 

que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará 

presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a concessão da 

tutela jurisdicional cautelar”. Com efeito, conclui-se que havendo a 

exclusão da autora do simples nacional os danos financeiros são 

inegáveis, senão irreparáveis ou de difícil reparação, já que ficará a 

requerente excluída do regime de tributação simples nacional, em regra 

menos oneroso e simplificado, além de impedida de acessar o mercado de 

consumo no que tange a compras com prazo, aderir a financiamentos, 

bem como o risco de futura execução fiscal, com penhora de bens. 

Assim, resta suficientemente satisfeito o perigo de dano. No caso em tela, 

em uma análise perfunctória dos elementos trazidos ao processo, ao 

menos nesta fase, estão caracterizados os requisitos autorizadores para 

concessão da tutela de urgência postulada, sendo seu deferimento 

medida que se impõe. De todo modo, não há prejuízos ao erário, haja vista 

que foi ofertado em caução um caminhão WV 26310, ANO/MODELO 2003, 

BRANCA, CHASSI 9BWZR82U63R306251, RENAVAM 0079991619 

PLACA: DJD-1762, de propriedade da empresa, conforme documentos de 

Id. n.º 25205013, que poderá subsidiar eventual cobrança de crédito. 

Calha frisar que o deferimento do pleito antecipatório, não acarreta perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que as medidas liminares em tutela 

de urgência são conferidas por meio de cognição sumária e, não 

representarem pronunciamento definitivo, mas sim provisório, estando 

sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou 

revogadas pela sentença final. 1) Isto posto, DEFIRO a tutela antecipada 

pleiteada, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores 

para sua concessão, razão porque DETERMINO que sejam SUSPENSOS 

os efeitos da CDA nº 20191640534, de modo a impedir o 

desenquadramento da requerente do regime de tributação do simples 

nacional, bem como que a requerida se ABSTENHA de negativar o nome 

da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. 2) Ademais, 

DETERMINO que sejam intimadas à Receita Federal e a SEFAZ/MT, para fim 

de dar cumprimento a ordem acima assinalada, em 05 dias, de modo a 

suspender os efeitos da CDA 20191640534, MANTENDO a Requerente no 

Simples nacional, desde que a sobredita CDA seja o único impedimento. 3) 

LAVRE-SE o termo de caução do caminhão WV 26310, ANO/MODELO 

2003, BRANCA, CHASSI 9BWZR82U63R306251, RENAVAM 0079991619 

PLACA: DJD-1762, de propriedade da requerente, conforme documento de 

Id. n.º 25205013, devendo ela ser INTIMADA, em 05 dias, para assiná-lo, 

sob pena de ser REVOGADA a medida ora concedida. 4) DEIXO de 

designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por 

meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, subscrito pelo 

Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade. 5) CITE-SE a parte 

requerida para querendo, apresentar defesa no prazo legal, devendo ser 

observada as prescrições do artigo 183 do Código de Processo Civil, bem 

como para fim de CIENTIFICÁ-LA acerca da liminar concedida. 6) Se 

alegadas as matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, INTIME-SE a parte requerente para 

querendo impugnar, em 15 dias. A seguir, oportunamente, DIGAM as 

partes se há outras provas a produzir, em 10 dias, especificando-as, 

justificadamente. 7) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME o processo concluso 

para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-16.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DA SILVA CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000726-16.2019.8.11.0096 POLO ATIVO:VALCIR DONATO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FREDERICO STECCA CIONI, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA POLO PASSIVO: ELAINE DA SILVA CERQUEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação - Itaúba Data: 31/01/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - 

CEP: 78510-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-89.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BATISTA DE MAGALHAES PARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DE TOLEDO OAB - MT26765/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-89.2020.8.11.0096 POLO ATIVO:NEUSA BATISTA 

DE MAGALHAES PARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

CRISTINA DE TOLEDO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação - Itaúba Data: 28/02/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - 

CEP: 78510-000 . CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-59.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000016-59.2020.8.11.0096 POLO ATIVO:FRANCISCO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação - Itaúba 

Data: 28/02/2020 Hora: 09:20 , no endereço: AVENIDA TANCREDO 

NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-29.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO DE SOUZA TONIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DE TOLEDO OAB - MT26765/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

FERNANDO PEREIRA MATA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-29.2020.8.11.0096 POLO ATIVO:LUCAS ANTONIO 

DE SOUZA TONIAZZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

CRISTINA DE TOLEDO POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação - Itaúba Data: 02/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 . 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92694 Nr: 258-69.2019.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Departamento de Polícia Rodoviária Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS FLOR DO 

CAMPO LTDA, F. FERREIRA BUENO, NILCO DE LIMA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Eduardo Polidorio - 

OAB:13968/MT

 Autos nº: 258-69.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92694.

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que a autora do fato não trouxe elementos basilares para a 

comprovação de sua hipossuficiência e, inexistindo óbice legal à 

transação penal (Lei nº 9.099/95, art. 76, §2º), acolho a proposta do 

Ministério Público (fl. 55/56), aceita pelos autores da infração 

Beneficiamento de Madeiras Flor do Campo Ltda, F. Ferreira Bueno e Nilco 

de Lima Godoy.

 Assim, nos termos do artigo 76, §4º, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO A 

PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL oferecida aos autores do fato 

Beneficiamento de Madeiras Flor do Campo Ltda, F. Ferreira Bueno e Nilco 

de Lima Godoy, nos termos da proposta ministerial, com apresentação do 

comprovante respectivo na Secretaria do Juizado.

PROMOVA-SE a doação da madeira conforme transacionado (fl. 55/56).

Quanto aos demais bens apreendidos (01 (um) TRA/C. 

TRATOR/NENHUMA, marca/modelo I/M. BENZ ACTROS 2546 LS, ano 

2010/2011, cor dourada, placa AWB-2546, renavam 00327789824, de 

propriedade do Sr. Adriano Vieira Pulcinelli e 01 (um) CAR/S 

REBOQUE/CARROC ABT, marca/modelo SR/NOMA SR3E27 CG, ano 

2016/2016, cor cinza, placa QBD-1313, renavam 01082365545, de 

propriedade do Sr. Junio João Gomes), verifico que estes já foram objeto 

de análise nos incidentes de restituição Autos nº 618-04.2019.811.0096 – 

Código Apolo nº 93329 e Autos nº 619-86.2019.811.0096 – Código Apolo 

nº 93330.

Após, certifique-se quanto ao cumprimento da transação penal, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, e por conseguinte venham-me os 

autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 18 de dezembro de 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93664 Nr: 816-41.2019.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Itaúba - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMO EDUARDO DOS SANTOS, MARCELO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINGTON PEREIRA DA 

COSTA - OAB:21696/O

 Autos nº: 816-41.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 93664.

 Vistos, etc.

Considerando que os autores do fato não trouxeram elementos basilares 

para a comprovação de sua hipossuficiência e, inexistindo óbice legal à 

transação penal (Lei nº 9.099/95, art. 76, §2º), acolho a proposta do 

Ministério Público (fl. 28/28-v), aceita pelos autores da infração Remo 

Eduardo dos Santos e Marcelo Ferreira da Silva.

 Assim, nos termos do artigo 76, §4º, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO A 

PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL oferecida aos autores do fato 

Marcelo Ferreira da Silva e Remo Eduardo dos Santos, nos termos da 

proposta ministerial, ficando pendente ao autor do fato Remo Eduardo dos 

Santos a apresentação do comprovante de adimplemento da obrigação a 

Secretaria do Juizado.

Em razão da nomeação do digno advogado Dr. Fernando Sasso Andreotto 

para acompanhar a solenidade, FIXO os honorários advocatícios em 01 

URH ao douto causídico, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como à complexidade do feito.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

grosso (Prov. 07/2007-CGJ, art. 4º, §3º).

Após, certifique-se quanto ao cumprimento da transação penal, e DÊ-SE 

vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, 18 de dezembro 2019.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-47.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIAS ALBERTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000614-47.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS EXECUTADO: OZIAS ALBERTI Vistos, etc. 1) EXPEÇA-SE 

mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada 

pague em 03 dias, a contar do ato citatório, como disciplina do artigo 829 

do Código de Processo Civil. 2) Transcorrido o prazo sem pagamento, com 

o mesmo mandado citatório, o Sr.º Oficial de Justiça REALIZARÁ a 

penhora e a avaliação dos bens encontrados, conforme artigo 831 do 

Código de Processo Civil, LAVRANDO-SE auto de penhora, termo de 

depósito e laudo de avaliação, observando-se a gradação legal do artigo 

835 desse mesmo Digesto Adjetivo, ressaltados os bens impenhoráveis e 

os inalienáveis, descritos nos artigos 832 e 833 do CPC. 3) Não sendo 

localizada a parte executada, o Sr.º Oficial de Justiça DEVERÁ 

arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

servindo-se preferencialmente de indicações da parte exequente, 

observados os comandos dos artigos 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. 4) 

Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação, e INTIME-SE a 

parte executada para comparecer à audiência designada, quando poderá 

oferecer embargos, por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei 

9.099/95). 5) Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados 

improcedentes, INTIME-SE a parte exequente, em 05 dias, para requerer o 

que entender de direito. 6) Se a parte executada optar pelo parcelamento 

previsto no artigo 916 do CPC, DIGA a parte exequente, no prazo de 05 

dias, vindo em conclusão a seguir. 7) FIXO os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo, na forma do art. 827 

do Código de Processo Civil. Em caso de pagamento integral do valor 

indicado na inicial, no prazo, os honorários advocatícios são devidos pela 

metade, a teor do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. 8) 

Inexistindo bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos conclusos para 

sentença de extinção (art. 53, § 4º, Lei nº 9.099/1995). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba-MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-32.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000615-32.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: GILMAR ALVES EXECUTADO: 

JOSIANE MACIEL Vistos, etc. 1) Sem delongas, verificado que a parte 

exequente não colacionou ao processo o título executivo que 

consubstancia o seu pleito, sendo este imprescindível para o recebimento 

da inicial. 2) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, de modo a determinar que à parte exequente apresente no processo 

o cheque descrito na exordial, sob pena de indeferimento da inicial. 

Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, 

sem demora, para demais deliberação. Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-98.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GUEDES CARRARA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LACERDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000436-98.2019.8.11.0096. INTERESSADO: LUZIA GUEDES CARRARA 

REQUERIDO: WILSON LACERDA DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de 

tutela de urgência para suspensão de protesto, proposta por Luzia 

Guedes Carrara em face de Wilson Lacerda dos Santos, ambos 

qualificados. Recepcionada a causa pela r. decisão de Id. nº 25736129, a 

qual postergou a análise da tutela da urgência para após a oitiva da parte 

contrária e designou audiência de conciliação. A parte requerente no Id. 

n.º 25979247 pleiteou a reconsideração da r. decisão, com o intuito de ver 

modificada a r. decisão que postergou a análise da tutela, sob a alegação 

de que o protesto gera o impedimento de acesso a crédito. Posteriormente, 

foi atravessado ao processo o petitório de Id. n.º 28069537, reiterando o 

pedido de análise da tutela, uma vez que a parte autora é empresária, 

figura como sócia na empresa J A casa Lotérica, que foi notificada da 

irregularidade, sob pena de suspensão das atividades da Caixa 

Econômica Federal. Nesse passo, em que pese no ordenamento jurídico 

inexista a figura da reconsideração das decisões exaradas, entendo que, 

excepcionalmente, essa possa ser deferida, apenas quando a parte 

trouxer ao processo fatos e documentos comprobatórios capazes de 

modificar o entendimento do magistrado, o que é o caso, haja vista que a 

parte autora pode ter as suas atividades suspensas, gerando assim um 

prejuízo para si, bem como para a população daquela localidade. Assim, a 

tutela de urgência está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do aludido art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Existentes os requisitos elencados deverá o julgador acatar o pleito 

liminar, do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma 

cognição robusta, não significando que o pleito liminar não possa ser 

deferido em outro momento, se nele a parte insistir, uma vez que é cabível 

o pedido de tutela de urgência a qualquer momento. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada a hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 
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quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em tela, se pretende liminarmente a suspensão do protesto em nome da 

requerente do cheque nº 531 no valor de R$ 825,00 (protocolo nº 5068, 

Livro 17, folha: 77, data do Protesto: 04/10/2019), oriundo da compra de 

uma bíblia, realizada pela autora, com a visita domiciliar do reclamado, no 

dia 13/01/2019, no valor de R$ 3.300,00, tendo como forma de pagamento 

uma entrada de R$ 825,00, representada pelo cheque n.º 531 em nome da 

autora e mais três parcelas no mesmo valor, vindo a autora a se 

arrepender da compra e informa que comunicou ao reclamado no dia 

03/02/2019, para tanto juntou os seguintes documentos: a) documento 

com as especificações do produto e do vendedor (Id. n.º 24804681); b) 

tela do celular e aplicativo do whatsApp, com mensagens informando o 

cancelamento por desacordo comercial (Id. n. 24804685); c) certidão do 

protesto da cártula (Id. n.º 24804687), documentos estes que indicam com 

clareza a probabilidade de direito, uma vez que a requerente encontra com 

um protesto no seu nome realizado pelo requerido, que possivelmente é 

indevido, ante a alegação de cancelamento e desacordo comercial, o que 

será posteriormente devidamente analisado, bastando por ora à 

probabilidade de assistir-lhe razão. Por sua vez, o perigo da 

infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara 

(in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é 

compreendida nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado 

receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano 

irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para 

que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará 

presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a concessão da 

tutela jurisdicional cautelar”. Com efeito, conclui-se que havendo a 

perpetuação da situação visualizada conduzirá a danos, senão 

irreparáveis, de difícil reparação, já que ficará a requerente impedida de 

acessar o mercado de consumo no que tange a compras com prazo, 

financiamentos, bem como o risco de paralização das atividades da 

empresa da qual a requerente é sócia, que se trata de uma lotérica que 

presta serviços indispensáveis para população. Assim, resta 

suficientemente satisfeito o perigo de dano. No caso em tela, em uma 

análise perfunctória dos elementos trazidos ao processo, ao menos nesta 

fase, estão caracterizados os requisitos autorizadores para concessão 

da tutela de urgência postulada, sendo seu deferimento medida que se 

impõe. Calha frisar que o deferimento do pleito antecipatório, não acarreta 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que as medidas liminares 

em tutela de urgência são conferidas por meio de cognição sumária e, não 

representam pronunciamento definitivo, mas sim provisório, estando 

sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou 

revogadas pela sentença final. 1) Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada 

pleiteada, tendo em vista que estão presentes os requisitos autorizadores 

para tanto, razão pela qual DETERMINO que a requerida se ABSTENHA de 

negativar o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como que sejam SUSPENSOS os efeitos do protesto, registrado no Livro 

17, Folhas 77, protocolo n.º 5068, sob pena de serem aplicadas as 

medidas cabíveis. 2) INTIMEM-SE a parte requerida e OFICIE-SE o Cartório 

2º Ofício de Itaúba/MT, para que cumpram a presente decisão. 3) 

Ademais, CUMPRA-SE o remanescente da r. decisão de Id. n.º 25736129. 

4) Por fim, AGUARDE-SE a realização da solenidade agendada. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-86.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUCAS KELLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000161-86.2018.8.11.0096 EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: EVANDRO LUCAS KELLER Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se ação de execução de título extrajudicial proposta por Jeferson 

Moreira de Lima em face de Evandro Lucas Keller, ambos qualificados. 

Petitório da parte requerente de Id. n.º 20453743, pugnando pela 

desistência da ação. Cumpre esclarecer, que nos juizados especiais não 

há que se falar em anuência da parte requerida, mesmo após citada, para 

a desistência da demanda, porquanto a concordância da parte requerida é 

desnecessária, nesse sentido, conforme preceitua o Enunciado 90, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

em julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução 

e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, abaixo 

transcritos, com destaques em negrito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A 

DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - CESULBRA. RECURSO DO 

CORRÉU. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA MANTER O OUTRO 

RÉU NO POLO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO 

REGRESSIVA, SE NECESSÁRIO. CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. 

DESNECESSIDADE. ENUNCIADO N. 90 DO FONAJE. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 90 - A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - RI: 

0 3 2 5 8 0 8 9 4 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  E d u a r d o  L u z 

0325808-94.2015.8.24.0023, Relator: Janine Stiehler Martins, Data de 

Julgamento: 09/08/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital). Nessa 

conjuntura, para atingir os seus efeitos legais e jurídicos a desistência da 

ação demanda homologação judicial, a teor do comando do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como verificado, 

desistência regular, atendidas as determinações da Lei. Logo, a sua 

admissão e homologação é medida que se impõe. 1) Ante o exposto, para 

que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a desistência da presente 

ação, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII , do Código de Processo 

Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000329-54.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERI JOSE RIBEIRO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA Processo: 1000329-54.2019.8.11.0096. 

EXEQUENTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS EXECUTADO: ROSIMERI 

JOSE RIBEIRO DA ROCHA Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se ação de 

execução de título extrajudicial proposta por SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS em face de ROSIMERI JOSE RIBEIRO DA ROCHA, ambos 
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qualificados. Petitório da parte requerente de Id. n.º 22050712, pugnando 

pela desistência da ação. Cumpre esclarecer, que nos juizados especiais 

não há que se falar em anuência da parte requerida, mesmo após citada, 

para a desistência da demanda, porquanto a concordância da parte 

requerida é desnecessária, nesse sentido, conforme preceitua o 

Enunciado 90, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo em julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado, abaixo transcritos, com destaques em negrito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA 

QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - 

CESULBRA. RECURSO DO CORRÉU. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA 

PARA MANTER O OUTRO RÉU NO POLO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA, SE NECESSÁRIO. 

CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO N. 90 DO 

FONAJE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 90 - A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - RI: 

0 3 2 5 8 0 8 9 4 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 3  C a p i t a l  -  E d u a r d o  L u z 

0325808-94.2015.8.24.0023, Relator: Janine Stiehler Martins, Data de 

Julgamento: 09/08/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital). Nessa 

conjuntura, para atingir os seus efeitos legais e jurídicos a desistência da 

ação demanda homologação judicial, a teor do comando do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como verificado, 

desistência regular, atendidas as determinações da Lei. Logo, a sua 

admissão e homologação é medida que se impõe. 1) Ante o exposto, para 

que produza os seus efeitos, HOMOLOGO a desistência da presente 

ação, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII , do Código de Processo 

Civil. 2) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000136-39.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTEMBERG ESTEVES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000136-39.2019.8.11.0096. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: ROTEMBERG ESTEVES VIANA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de execução título 

extrajudicial ajuizada por Vanderlei Pereira de Macedo 77413938120 

(assessoria de cobrança) neste ato representada por Vanderlei Pereira 

de Macedo em face de Rotemberg Esteves Viana, já qualificados nos 

autos. Aduz na inicial que é credor do Requerido na importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), representados pelo cheque nº 850054, Banco 

do BRASIL, Agência 4137, conta 7.951-0, emitido em 15.07.2018, 

vencimento 15.12.2018, não recebido pelo credor, haja vista que fora 

devolvido por duas vezes pelos motivos 11 e 12. Realizada audiência de 

conciliação em 08.11.2019 – Id. 26002043, as partes entabularam o 

acordo, restando-se assim frutífera a audiência de conciliação. 

Compulsando os autos, vislumbra-se que as partes, plenamente capazes, 

entabularam acordo, conforme consta da Ata de Audiência de Conciliação 

realizada em 08.11.2019 e juntada aos autos - Id. 26002043, por se tratar 

de matéria que versa sobre direito disponível e renunciável, HOMOLOGO 

por sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado entre as partes, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso 

não seja voluntariamente cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que 

dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. 

Arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-12.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000056-12.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: DAVI ALVES TEIXEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

DECIDO. Trata-se ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Magazine Camila Comércio Varejista Ltda - EPP em face de Davi Alves 

Teixeira, ambos qualificados. Petitório da parte requerente de Id. n.º 

20209098, pugnando pela desistência da ação, tendo em vista que a parte 

contrária pagou integralmente a dívida. Malgrado a parte exequente tenha 

postula pela desistência da ação, não se trata de desistência, que nesse 

caso se opera sem análise de mérito, uma vez que poderia a parte 

demandar sobre o mesmo fato e direito. Assim, ante a informação de que 

houve o efetivo pagamento do débito a extinção do feito deve ocorrer pelo 

pagamento, se exaurindo o mérito. Ademais, a parte exequente informou 

que o seu crédito foi integralmente adimplido, nada mais reclamou, a 

indicar que a obrigação pleiteada está satisfeita, sendo a extinção pelo 

pagamento medida de rigor. Desse modo, é a redação do artigo 924, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o 

crédito exequendo, a extinção do processo é medida que se impõe, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, 

nem liberações ou diligências outras a serem promovidas. Sem 

pendências. 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, nos termo dos 

artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. 2) SEM custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, visto que 

incabíveis nesta fase processual, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. 3) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. 4) Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as baixas devidas. P. 
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I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-73.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MESQUITA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANES CLIMIKE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANES CLIMIKE OAB - 859.281.781-15 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000179-73.2019.8.11.0096. INTERESSADO: MARCELO MESQUITA 

REQUERIDO: LIANES CLIMIKE - ME REPRESENTANTE: LIANES CLIMIKE 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação ajuizada por 

Marcelo Mesquita em face de Lianes Climike e Lianes Climike-ME, já 

qualificados nos autos. Aduz na inicial que no dia 13.12.2017 a Requerida 

emitiu a favor do Requerente 03 (três) cheques, nos valores de R$ 

1.134,00 (hum mil cento e trinta e quatro reais); R$1.174,00 (hum mil cento 

e setenta e quatro reais) e R$ 1.214,00 (hum mil duzentos e quatorze 

reais), totalizando o valor de R$ 3.522,00 (três mil quinhentos e vinte e 

dois reais), com a concordância de que teriam provisão de fundos nos 

dias 18/02; 10/03 e 30/03/2018 respectivamente. Alega mais que, 

apresentados os referidos cheques nas datas aprazadas, não houve 

pagamento pelo sacado. Importante observar que, o Requerente não 

efetuou a execução judicial dos referidos cheques antes da prescrição 

Realizada audiência de conciliação em 29.11.2019 – Id. 26710046 as 

partes entabularam o acordo, restando-se assim frutífera a audiência de 

conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as partes, 

plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da Ata de 

Audiência de Conciliação realizada em 29.11.2019 e juntada aos autos - Id. 

26710046, por se tratar de matéria que versa sobre direito disponível e 

renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos do que fora 

pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e 

assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-61.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MELCHERT BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000195-61.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: ALESSANDRO CARDOSO 

EXECUTADO: RAQUEL MELCHERT BARRETO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação ajuizada por Alessandro 

Cardoso em face de Raquel Melchert Barreto, já qualificados nos autos. 

Aduz na inicial que recebeu uma conta em seu estabelecimento em 01 

(um) cheque nº 850030, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais), Id. 16643802, no entanto ao efetivar o saque do cheque, o mesmo 

foi devolvido pelos motivos 11; 12 e 48. Afirma que não restou alternativa 

a não ser ajuizar a presente demanda para receber o valor acima descrito 

de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) do qual atualizado perfaz a 

importância de R$ 5.326,21 (cinco mil e trezentos e vinte e seis reais e 

vinte e um centavos). Realizada audiência de conciliação em 04.11.2019 – 

Id. 25752234 as partes entabularam o acordo, restando-se assim frutífera 

a audiência de conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as 

partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da 

Ata de Audiência de Conciliação realizada em 04.11.2019 e juntada aos 

autos - Id. 25752234, por se tratar de matéria que versa sobre direito 

disponível e renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos 

do que fora pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente 

cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 

5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-47.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE IRAN DE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE APARECIDA SOHN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000420-47.2019.8.11.0096. REQUERENTE: JORGE IRAN DE JESUS DE 

SOUZA REQUERIDO: GISELE APARECIDA SOHN Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação ajuizada por Jorge Iran de 

Jesus de Souza em face de Gisele Aparecida Sohn, já qualificados nos 

autos. Aduz na inicial que na data de 16.03.2019, colidiu com seu veículo 

com uma motocicleta que vinha em velocidade considerável a qual era 

conduzida pelo menor Lohan Sohn Peres, e que teve avarias em seu 

veículo as quais custaram o valor de R$ 3.147,00 (três mil cento e 

quarenta e sete reais). Alega que indagou a mãe do menor, ora Requerida, 

se arcaria com as avarias ocasionadas em seu veículo e a mesma 

respondeu pra procurar o judiciário e assim não restando outra alternativa 

a não ser ajuizar a presente demanda para receber os valores gastos 

com o conserto do seu veículo. Realizada audiência de conciliação em 

11.11.2019 – Id. 26019352 as partes entabularam o acordo, restando-se 

assim frutífera a audiência de conciliação. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as partes, plenamente capazes, entabularam acordo, 

conforme consta da Ata de Audiência de Conciliação realizada em 

11.11.2019 e juntada aos autos - Id. 26019352, por se tratar de matéria 

que versa sobre direito disponível e renunciável, HOMOLOGO por 

sentença o acordo, nos termos do que fora pactuado entre as partes, 

para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 
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sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso 

não seja voluntariamente cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que 

dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. 

Arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-89.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIO FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO MIRANDA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000122-89.2018.8.11.0096. REQUERENTE: CLAUDECIO FAGUNDES 

PEREIRA REQUERIDO: DIOGO MIRANDA SANTOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e Decido. Trata-se de Reclamação, proposta por 

Claudecio Fagundes Pereira em desfavor de Diogo Miranda Santos, já 

qualificados nos autos. Aduz na inicial que é credor do Requerido no valor 

de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), referente a duas notas 

promissórias, anexos – Id. 14166178, cujo valor atualizado perfazem a 

importância de R$ 384,05 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinco 

centavos), conforme cálculo de atualização do débito, Id. 14166178. 

Afirma ainda que tentou buscar acordo com a parte, porém sem êxito, não 

restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Na audiência 

de conciliação realizada em 21.10.2019 – Id. 25246759, a parte Requerida 

mesmo sendo citada, conforme consta na certidão da Oficial de Justiça, Id. 

25168803, não se fez presente, e nem tampouco justificou a ausência. 

Pois muito bem, primeiramente, constato que realmente a parte Requerida 

foi intimada da referida audiência, conforme consta da certidão positiva, 

lavrada pela Oficial de Justiça – Id. 25168803, e mesmo assim não se fez 

presente e nem tampouco justificou a sua ausência na audiência de 

conciliação. Cumpre ressaltar que na certidão da Oficial de Justiça a 

mesma descreve que o nome da parte Requerida/polo passivo está 

equivocado no mandado de citação e intimação, sendo, pois, o correto 

Diego Aparecido Miranda dos Santos, o qual exarou a sua assinatura no r. 

mandado de citação e intimação, conforme verifica-se no Id. 25168805. 

Por sua vez, considerando que a parte Requerida não se fez presente em 

audiência, bem como não justificou sua ausência, decreto-lhe à revelia, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Considerando que o Requerido não se fez 

presente na audiência, tem-se que os fatos alegados pelo Requerente se 

presumem verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Sendo assim, 

razão assiste ao Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da 

revelia do Requerido. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se 

que a parte Requerente fez a juntada de duas notas promissórias no valor 

total de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), as quais atualizadas 

perfazem a importância de R$ 384,05 (trezentos e oitenta e quatro reais e 

cinco centavos), cálculo - Id. 14166178. Sendo assim, não resta dúvida de 

que os fatos narrados na presente ação são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento do débito. 

Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 

384,05 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), atualizados 

com juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-87.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS EDUARDO MURARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000148-87.2018.8.11.0096. REQUERENTE: CLOVIS EDUARDO MURARI 

REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação indenizatória de danos materiais e 

morais c.c. ressarcimento de valores ajuizada por Clovis Eduardo Murari 

em face de Companhia Thermas do Rio Quente, já qualificados nos autos. 

Notícia na exordial que na data de 16.01.2015 contratou da prestadora de 

serviço de laser, pacote tida como segunda ré, GRAND VACATION CLUB II 

360, que por sua vez forneceria lazer e recreação a família do autor, 

conforme contrato de adesão, e assim passou a pagar pelo pacote 

adquirido, contudo não conseguiu usufruir do pacote de lazer contratado, 

uma vez que a empresa se negou a oferecer nos moldes acordados no 

respectivo contrato, e não restando outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda Realizada audiência de conciliação em 08.11.2019 – Id. 

25998161 as partes entabularam o acordo, restando-se assim frutífera a 

audiência de conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as 

partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da 

Ata de Audiência de Conciliação realizada em 08.11.2019 e juntada aos 

autos - Id. 25998161, por se tratar de matéria que versa sobre direito 

disponível e renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos 

do que fora pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente 

cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 

5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-57.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DE TOLEDO OAB - MT26765/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NONATO BERNARDO DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000484-57.2019.8.11.0096. INTERESSADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: NONATO BERNARDO DUARTE Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos 

materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Julio 

Cesar de Oliveira em face de Nonato Bernardo Duarte, já qualificados nos 

autos. Aduz na inicial que houve uma avaria em seu veículo em 

decorrência do acidente ocorrido em 05.09.2019 na BR163 Km 895,0 na 

cidade de Claudia/MT, o que ocasionou danos materiais, e que procurado 

o Requerido para reparar o dano de forma amigável este se recusou e não 

restando alternativa ao autor a não ser ajuizar a presente demanda. 

Realizada audiência de conciliação em 08.11.2019 – Id. 25999251 as 

partes entabularam o acordo, restando-se assim frutífera a audiência de 

conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as partes, 

plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da Ata de 

Audiência de Conciliação realizada em 08.11.2019 e juntada aos autos - Id. 

25999251, por se tratar de matéria que versa sobre direito disponível e 

renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos do que fora 

pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e 

assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-92.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO (INTERESSADO)

ANTONIO APARECIDO STEVANATO - EPP (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO LUIZ DAMBROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000180-92.2018.8.11.0096. INTERESSADO: ANTONIO APARECIDO 

STEVANATO - EPP, WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO 

REQUERIDO: EDVALDO LUIZ DAMBROS Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação ajuizada por Wanderlene 

Abreu Souza Stevanato – Eireli neste ato representada por Wanderlene 

Abreu Souza Stevanato (Antônio Aparecido Stevanato-EPP) em face de 

Edvaldo Luiz Dambros, já qualificados nos autos. Aduz na inicial que é 

credora do Requerido na importância de R$ 873,32 (oitocentos e setenta e 

três reais e trinta e dois centavos), valor do qual está representado por 13 

(treze) notas promissórias, anexas, das quais são oriundas da venda de 

medicamentos, não recebidas pela credora, das quais atualizadas 

perfazem o valor de R$ 1.222,35 (um mil e duzentos e vinte e dois reais e 

trinta e cinco centavos), conforme cálculo anexo, Id. 16327509. Afirma 

ainda que tentou buscar acordo com a parte, porém sem êxito, não 

restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Realizada 

audiência de conciliação em 08.07.2019 – Id. 21475509, restou o ato 

prejudicado ante a ausência injustificada da parte Requerida, ocasião em 

que a autora pleiteou pela decretação da revelia e seus efeitos. Pois muito 

bem, primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada 

da referida audiência, conforme consta da certidão positiva, lavrada pela 

Oficial de Justiça – Id. 20819188, e mesmo assim não se fez presente e 

nem tampouco justificou a sua ausência na audiência de conciliação. Por 

sua vez, considerando que a parte Requerida não se fez presente em 

audiência, bem como não justificou sua ausência, decreto-lhe à revelia, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Considerando que o Requerido não se fez 

presente na audiência, tem-se que os fatos alegados pela Requerente se 

presumem verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Sendo assim, 

razão assiste a Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da 

revelia do Requerido. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se 

que a parte Requerente fez a juntada de 13 (treze) notas promissórias no 

valor total de R$ 873,32 (oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois 

centavos) as quais atualizadas perfazem a importância de R$ 1.222,35 

(um mil duzentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), cálculo - 

Id. 16327509. Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos narrados na 

presente ação são tidos como verdadeiros, e consequentemente a parte 

faz jus ao pleito pelo pagamento do débito. Diante disso, desnecessárias 

outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o 

Requerido a pagar a Requerente o valor de R$ 1.222,35 (um mil duzentos 

e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), atualizados com juros de 

1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-59.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIO FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA RODRIGUES MARCELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000124-59.2018.8.11.0096. REQUERENTE: CLAUDECIO FAGUNDES 

PEREIRA REQUERIDO: ANDREIA RODRIGUES MARCELLO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 
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está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e Decido. Trata-se de Reclamação, proposta por 

Claudecio Fagundes Pereira em desfavor de Andreia Rodrigues Marcello, 

já qualificados nos autos. Aduz na inicial que é credor da Requerida no 

valor de R$ 194,90 (cento e noventa e quatro reais e noventa centavos), 

referente a três notas promissórias, anexas – Id. 14166939, cujo valor 

atualizado perfazem a importância de R$ 310,94 (trezentos e dez reais e 

noventa e quatro centavos), conforme cálculo de atualização do débito, Id. 

14166939. Afirma ainda que tentou buscar acordo com a parte, porém 

sem êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

ação. Na audiência de conciliação realizada em 21.10.2019 – Id. 

25246069, a parte Requerida mesmo sendo citada, conforme consta na 

certidão do Oficial de Justiça, Id. 22688006, não se fez presente, e nem 

tampouco justificou a ausência. Pois muito bem, primeiramente, constato 

que realmente a Requerida foi intimada da referida audiência, conforme 

consta da certidão positiva, lavrada pelo Oficial de Justiça – Id. 22688006, 

e mesmo assim não se fez presente e nem tampouco justificou a sua 

ausência na audiência de conciliação. Por sua vez, considerando que a 

Requerida não se fez presente em audiência, bem como não justificou sua 

ausência, decreto-lhe à revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e 

artigo 344 do NCPC, e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Considerando que a Requerida não se fez presente na audiência, tem-se 

que os fatos alegados pelo Requerente se presumem verdadeiros, de 

acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Sendo assim, razão assiste ao Requerente, pelos 

fatos narrados na inicial, diante da revelia da Requerida. No mais, 

analisando o conjunto probatório tem-se que a parte Requerente fez a 

juntada de três notas promissórias no valor total de R$ 194,90 (cento e 

noventa e quatro reais e noventa centavos), as quais atualizadas 

perfazem a importância de R$ 310,94 (trezentos e dez reais e noventa e 

quatro centavos), cálculo Id. 14166939. Sendo assim, não resta dúvida de 

que os fatos narrados na presente ação são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento do débito. 

Diante disso, desnecessárias outras considerações, e nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 

310,94 (trezentos e dez reais e noventa e quatro centavos), atualizados 

com juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-29.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO STEVANATO - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO OAB - 326.273.861-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONILDO DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000223-29.2018.8.11.0096. INTERESSADO: ANTONIO APARECIDO 

STEVANATO - EPP REPRESENTANTE: WANDERLENE ABREU SOUSA 

STEVANATO REQUERIDO: MARIONILDO DA SILVA DUARTE Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e decido. Trata-se de Reclamação ajuizada por 

Wanderlene Abreu Souza Stevanato – Eireli neste ato representada por 

Wanderlene Abreu Souza Stevanato (Antônio Aparecido Stevanato-EPP) 

em face de Marionildo da Silva Duarte, já qualificados nos autos. Aduz na 

inicial que é credora do Requerido na importância de R$ 262,89 (duzentos 

e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), valor do qual está 

representado por 06 (seis) notas promissórias, anexas, das quais são 

oriundas da venda de medicamentos, não recebidas pela credora, das 

quais atualizadas perfazem a importância de R$ 320,33 (trezentos e vinte 

reais e trinta e três centavos), conforme cálculo anexo, Id. 17197002. 

Afirma ainda que tentou buscar acordo com a parte, porém sem êxito, não 

restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Realizada 

audiência de conciliação em 08.07.2019 – Id. 21470393, restou o ato 

prejudicado ante a ausência injustificada da parte Requerida, ocasião em 

que a autora pleiteou pela decretação da revelia e seus efeitos. Pois muito 

bem, primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada 

da referida audiência, conforme consta da certidão positiva, lavrada pela 

Oficial de Justiça – Id. 20540241, e mesmo assim não se fez presente e 

nem tampouco justificou a sua ausência na audiência de conciliação. Por 

sua vez, considerando que a parte Requerida não se fez presente em 

audiência, bem como não justificou sua ausência, decreto-lhe à revelia, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Considerando que o Requerido não se fez 

presente na audiência, tem-se que os fatos alegados pela Requerente se 

presumem verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Sendo assim, 

razão assiste a Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da 

revelia do Requerido. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se 

que a parte Requerente fez a juntada de 06 (seis) notas promissórias no 

valor total de R$ 262,89 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e 

nove centavos) as quais atualizadas perfazem a importância de R$ 320,33 

(trezentos e vinte reais e trinta e três centavos), cálculo anexo, Id. 

17197002. Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos narrados na 

presente ação são tidos como verdadeiros, e consequentemente a parte 

faz jus ao pleito pelo pagamento do débito. Diante disso, desnecessárias 

outras considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o 

Requerido a pagar a Requerente o valor de R$ 320,33 (trezentos e vinte 

reais e trinta e três centavos), atualizados com juros de 1% a.m. e 

correção monetária INPC, todos a partir da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-07.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIO FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BETARELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000121-07.2018.8.11.0096. REQUERENTE: CLAUDECIO FAGUNDES 

PEREIRA REQUERIDO: LEANDRO BETARELLI Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 
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prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e Decido. Trata-se de Reclamação, proposta por 

Claudecio Fagundes Pereira em desfavor de Leandro Betarelli, já 

qualificados nos autos. Aduz na inicial que é credor do Requerido no valor 

de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), referente a duas notas 

promissórias, anexas – Id. 14165648, cujo valor atualizado perfazem a 

importância de R$ 555,54 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e quatro centavos), conforme cálculo de atualização do débito, 

Id. 14165648. Afirma ainda que tentou buscar acordo com a parte, porém 

sem êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

ação. Na audiência de conciliação realizada em 21.10.2019 – Id. 

25244825, as partes entabularam o acordo, restando-se assim frutífera a 

audiência de conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as 

partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da 

Ata de Audiência de Conciliação realizada em 21.10.2019 e juntada aos 

autos - Id. 25244825, por se tratar de matéria que versa sobre direito 

disponível e renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos 

do que fora pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente 

cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 

5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-44.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIO FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000125-44.2018.8.11.0096. REQUERENTE: CLAUDECIO FAGUNDES 

PEREIRA REQUERIDO: SANDRA CRISTINA RODRIGUES Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Fundamento e Decido. Trata-se de Reclamação, proposta por 

Claudecio Fagundes Pereira em desfavor de Sandra Cristina Rodrigues, já 

qualificados nos autos. Aduz na inicial que é credor da Requerida no valor 

de R$ 763,50 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), 

referente a quatro notas promissórias, anexas – Id. 14170743, cujo valor 

atualizado perfazem a importância de R$ 1.237,05 (um mil e duzentos e 

trinta e sete reais e cinco centavos), conforme cálculo de atualização do 

débito, Id. 14170743. Afirma ainda que tentou buscar acordo com a parte, 

porém sem êxito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a 

presente ação. Na audiência de conciliação realizada em 21.10.2019 – Id. 

25245637, as partes entabularam o acordo, restando-se assim frutífera a 

audiência de conciliação. Compulsando os autos, vislumbra-se que as 

partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme consta da 

Ata de Audiência de Conciliação realizada em 21.10.2019 e juntada aos 

autos - Id. 25245637, por se tratar de matéria que versa sobre direito 

disponível e renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos termos 

do que fora pactuado entre as partes, para que produza os jurídicos e 

legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente 

cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 

5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-64.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000059-64.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: ADAO RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, in fine da Lei 

nº. 9.099/95. Trata-se de Ação de execução de quantia certa contra 

devedor solvente promovida por Magazine Camila Comércio Varejista Ltda. 

- EPP neste ato representada por Valdecir Pieretto em desfavor de Adão 

Rodrigues dos Santos, já devidamente qualificados no presente feito. 

Fundamento e decido. Extrai-se dos autos, que a parte Executada não foi 

encontrada no endereço informado na exordial, uma vez que oficial de 

justiça foi informado que o mesmo mudou-se desta cidade, não havendo 

quem soubesse o endereço atual, conforme consta da certidão lavrada 

pelo Oficial de Justiça, Id. 20146218. Ato contínuo, houve o 

impulsionamento dos autos para a parte Exequente se manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando o atual endereço do devedor ou requerendo o que 

for de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 20812645. Intimada a 

Exequente informou a este juízo que o Executado se encontra em local 

desconhecido, e requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, Id. 

21255723. Pois muito bem, tendo a Exequente, informado que o Executado 

se encontra em local desconhecido, tenho por bem extinguir o processo 

sem julgamento de mérito. Diante do exposto, considerando que o feito não 

pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia do beneficiário, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000062-19.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVELINA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000062-19.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: REVELINA GOMES Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se Ação de execução de quantia certa contra devedor solvente 

ajuizada por Magazine Camila Comércio Varejista Ltda. - EPP neste ato 

representada por Valdecir Pieretto em face de Revelina Gomes, já 

qualificados nos autos. Aduz na inicial que é credora da Requerida na 

importância de R$ 829,65 (oitocentos e vinte e nove centavos e sessenta 

e cinco centavos), não recebidos pela credora. Proferida decisão a qual 

deferiu os pleitos da exordial expedindo mandado de citação, penhora e 

avaliação com a finalidade da parte Executada pagar em 03 (três) dias a 

dívida discutida nesses autos ou apresentar Embargos à Execução, bem 

como a inclusão do nome da Executada no cadastro de inadimplentes, (Id. 

20000272). Posteriormente, o Oficial de Justiça certificou nos autos que 

não citou a Executada, em razão de ter cito informada que a mesma é 

falecida, conforme certidão anexa Id. 21146223. Impulsionados os autos 

para a parte Exequente se manifestar em 05 (cinco) dias, acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, requerendo o que for de direito, 

sob pena de arquivamento do feito, Id. 20807923. Intimada a Exequente 

requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, considerando a 

certidão do Oficial de Justiça, Id. 21256216. Examinando os autos, 

vislumbra-se que constou da certidão do Oficial de Justiça, anexada aos 

autos Id. 20146223, que a parte Requerida não foi citada/intimada da 

presente ação, uma vez que a mesma é falecida. No mais, constou dos 

autos que a parte autora pleiteou pela extinção do feito, devido ao ocorrido 

e certificado pelo oficial de Justiça. Logo, considerando que a Requerida 

faleceu, conforme certificado nos autos, bem como pelo fato da autora 

não ter promovido a citação dos sucessores no prazo de trinta dias 

quando da ciência do fato, nos termos do artigo 51, inciso VI da Lei 

9.099/65, não resta outra alternativa a não ser extinguir o feito. Diante do 

exposto, desnecessárias outras considerações, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso VI, da 

Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso IX, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-03.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000076-03.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: WILSON VIEIRA DA SILVA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de quantia certa contra devedor 

solvente, interposta por Magazine Camila Comércio Varejista Ltda. EPP 

neste ato representada por Valdecir Pieretto em desfavor de Wilson Vieira 

da Silva, devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos 

observo que foi proferida decisão a qual deferiu os pleitos da exordial 

expedindo mandado de citação, penhora e avaliação com a finalidade da 

parte Executada pagar em 03 (três) dias a dívida discutida nesses autos 

ou apresentar Embargos à Execução, bem como a inclusão do nome da 

Executada no cadastro de inadimplentes, (Id. 20000272). Posteriormente, a 

Oficial de Justiça certificou nos autos que não localizou no endereço e 

nem mesmo no telefone, informados na inicial o Executado, conforme 

certidão anexa Id. 20239932. Impulsionados os autos para a parte 

Exequente se manifestar em 05 (cinco) dias, indicando o atual endereço 

do devedor ou requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento 

do feito, Id. 20812645. Por sua vez, a Exequente informou a este juízo que 

o Executado efetuou o pagamento integral da dívida discutida nos autos, 

bem como pleiteou seja proferida sentença de extinção da ação de 

execução em razão do cumprimento, bem como pela devida baixa no 

cartório distribuidor, Id. 21255730. Em análise aos autos, observo que a 

Requerida informou a este juízo de que o autor efetuou o pagamento da 

dívida em sua integralidade, conforme consta no Id. 21255730. Portanto, 

constando dos autos que houve o pagamento do valor devido, deve o feito 

ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, 

desnecessárias outras considerações e com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente 

Execução. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000053-57.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO SALES MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000053-57.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: ELCIO SALES MORAIS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de Ação de execução de quantia certa contra devedor solvente 

promovida por Magazine Camila Comércio Varejista Ltda. - EPP neste ato 

representada por Valdecir Pieretto em desfavor de Elcio Sales Morais, já 

devidamente qualificados no presente feito. Fundamento e decido. 

Extrai-se dos autos, que a parte Executada não foi encontrada no 

endereço informado na exordial, uma vez que oficial de justiça não 

localizou o número 1058, e nem mesmo conseguiu contado telefônico, 

conforme consta da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, Id. 20146744. 

Ato contínuo, houve o impulsionamento dos autos para a parte Exequente 

se manifestar em 05 (cinco) dias, indicando o atual endereço do devedor 

ou requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 

20807908. Intimada a Exequente informou a este juízo que o Executado se 

encontra em local desconhecido, e requereu a extinção do feito sem 
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resolução de mérito, Id. 21256218. Pois muito bem, tendo a Exequente, 

informado que o Executado se encontra em local desconhecido, tenho por 

bem extinguir o processo sem julgamento de mérito. Diante do exposto, 

considerando que o feito não pode tramitar indefinidamente, aliado à 

inércia do beneficiário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-94.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE CAMILA COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITTY SUELLY OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT25490/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000057-94.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: MAGAZINE CAMILA COMERCIO 

VAREJISTA LTDA - EPP EXECUTADO: DOMINGOS DA SILVA 

VASCONCELOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Ação de execução de quantia 

certa contra devedor solvente promovida por Magazine Camila Comércio 

Varejista Ltda. - EPP neste ato representada por Valdecir Pieretto em 

desfavor de Domingos da Silva Vasconcelos, já devidamente qualificados 

no presente feito. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos, que a parte 

Executada não foi encontrada no endereço informado na exordial, uma 

vez que o endereço informado esta incompleto, pois não foi informado o 

número da casa, impossibilitando a localização pessoa procurada, 

conforme consta da certidão do Oficial de Justiça, Id. 20146200. Ato 

contínuo, houve o impulsionamento dos autos para a parte Exequente se 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando o atual endereço do devedor ou 

requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento do feito, Id. 

20812649. Intimada a Exequente informou a este juízo que o Executado se 

encontra em local desconhecido, e requereu a extinção do feito sem 

resolução de mérito, Id. 21255728. Pois muito bem, tendo a Exequente, 

informado que o Executado se encontra em local desconhecido, tenho por 

bem extinguir o processo sem julgamento de mérito. Diante do exposto, 

considerando que o feito não pode tramitar indefinidamente, aliado à 

inércia do beneficiário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000031-33.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRSON SCHIOCHET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000031-33.2017.8.11.0096. EXEQUENTE: ADIRSON SCHIOCHET 

EXECUTADO: BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 

- ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de execução de 

título extrajudicial ajuizada por Adirson Schiochet em face de Baianinhos 

Comércio Hortifrutigranjeiros Ltda.-ME, já qualificados nos autos. Aduz na 

exordial ser credor do Requerido na importância de R$ 6.270,02 (seis mil e 

duzentos e setenta reais e dois centavos), representados pelos cheques 

anexados aos autos, Id. 8115152, não recebido pelo credor, haja vista que 

foram devolvidos pelos motivos da alínea nº 22. Notícia ainda, que tentou 

acordo de forma amigável no entanto não obteve êxito e não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Juntou documentos com a 

exordial. Consta dos autos que foi proferida decisão no Id. 8736354, com 

a finalidade de citar a parte Executada para o pagamento da dívida 

constante no pedido inicial, no prazo de 03 (três) dias, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 829, do CPC/2015), 

sob pena de penhora de tantos bens caput, quantos bastem para garantia 

do débito e seus acréscimos, em não havendo pagamento o Oficial de 

Justiça procederá de imediato a penhora de bens. Ato contínuo, consta 

dos autos que as partes realizaram acordo extrajudicial em 20.04.2018, Id. 

12913448, e pleitearam a sua homologação, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do NCPC. Compulsando os autos, vislumbra-se que 

realmente as partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme 

consta do Termo de Acordo, juntado aos autos, Id. 12913448, bem como 

pleitearam a sua homologação. Posteriormente, observa-se no Id. 

16318243 que a parte autora noticiou que a Executada apenas cumpriu 

parte do acordo e pleiteou a intimação da parte para pagar os valores das 

parcelas vincendas e a condenação do Executado a multa de 20% (vinte 

por cento) sob o valor acordado pelo descumprimento do acordo 

entabulado. No entanto, nota-se que o presente acordo realizado entre as 

partes Id. 12913448, quando da manifestação da parte Exequente no Id. 

16318243, ainda não havia sido homologado. Dessa forma, entendo que 

não produziu os efeitos, em razão de não ter sido homologado por 

sentença, razão a qual passo analisar os autos. Portanto, considerando 

que as partes realizaram o acordo e por se tratar de matéria que versa 

sobre direito disponível e renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo 

firmado entre as partes no Id. 12913448, nos termos do que fora pactuado 

entre as partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se, 

tornando-se título executivo, caso não seja voluntariamente cumprida. 

Registre-se. Tendo em vista o que dispõem os itens 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-50.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000004-50.2017.8.11.0096. REQUERENTE: MARIA CARMO FELIX 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização 

por danos morais proposta por Maria Carmo Felix em desfavor de Vivo 

S.A. (Telefônica S.A.), devidamente qualificadas. Aduz na exordial que 

teve indevidamente restrito seu nome e CPF no valor de R$ 210,04 

(duzentos e dez reais e quatro centavos), referente ao contrato 

0205208991 incluídos em 10.12.2014 nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante a Requerida, conforme consta no 

extrato anexo, Id. 5853669. Juntou documentos com a exordial. Realizada 

audiência em 18.11.2017 – Id. 11555311, as partes entabularam o acordo, 

restando-se assim frutífera a audiência de conciliação. Compulsando os 

autos, vislumbra-se que as partes, plenamente capazes, entabularam 

acordo, conforme consta da Ata de Audiência realizada em 18.11.2017 e 

juntada aos autos - Id. 11555311, bem como consta da referida ata que o 

processo foi encaminhado concluso para homologação do acordo. 

Posteriormente, observa-se dos autos que a parte autora manifesta-se 

quanto ao não cumprimento do acordo realizado entre as partes. No 

entanto, nota-se que o presente acordo realizado entre as partes em 

audiência, quando da manifestação da parte autora no Id. 16912836, ainda 

não havia sido homologado. Dessa forma, entendo que não produziu os 

efeitos, em razão de não ter sido homologado por sentença, razão a qual 

passo analisar os autos. Portanto, considerando que as partes realizaram 

o acordo e por se tratar de matéria que versa sobre direito disponível e 

renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes 

em audiência, nos termos do que fora pactuado entre as partes, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o presente 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 

da Lei n° 9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso não 

seja voluntariamente cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõem 

os itens 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC, dispenso a intimação das partes. 

Arquivem-se os autos, procedendo às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000081-25.2018.8.11.0096. REQUERENTE: ISAIAS DE OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 13769516 e por sua vez o Requerente impugnou Id. 

15267578. Das preliminares Do indeferimento da petição inicial. Deixo de 

acolher uma vez que será analisada juntamente com o mérito. De 

prescrição reparatória. Não há em falar em prescrição ou decadência, 

uma vez que a restrição imposta é a continuidade da lesão ao nome da 

parte, e tal prazo só terá início quando da retirada do nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Sendo assim, indefiro o pleito da prescrição. Não 

havendo mais preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização, 

ajuizada por Isaias de Oliveira Ferreira em face de Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega que houve indevida 

restrição em seu nome e CPF incluídos em 08.08.2014 no valor total de R$ 

123,41 (cento e vinte e três reais e quarenta e um centavos), referente 

aos contratos FI00091700140 e RE00091700140, nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

provar anexa o extrato Boa Vista SCPC, produto consultado SCPC, emitido 

por informações confidenciais, datado de 23.04.2018, Id. 13074802. Aduz 

na exordial, que desconhece o débito, e que esta restrição está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito no 

comércio em razão das restrições impostas. Afirma mais que diante da 

arbitrariedade em ter seu nome e CPF negativados não restou alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do débito 

e a indenização por danos morais. Audiência de conciliação realizada em 

08.11.2019, Id. 25999285, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 13769516, a Requerida, contesta em 

preliminar pela inépcia da inicial e pela prescrição reparatória. E, no mérito 

pela legitimidade dos débitos, uma vez que o autor manteve relação 

jurídica com a Requerida, e ainda pela falta de prova e ausência dos 

pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, contesta mais pelos 

documentos acostados com a exordial e ao final pela improcedência ação. 

Por sua vez, na impugnação Id. 15267578, o Requerente impugna na 

totalidade a contestação ao fato de que a parte Requerida não traz aos 

autos nenhum documento idôneo para comprovar a contratação e nem 

mesmo a legitimidade do débito, e ao final pela procedência da ação. 

Ressalto que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II 

do NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Dessa 

forma, examinando o conjunto probatório observo que o autor apenas 

alega os fatos em sua exordial de que tenha tido o seu nome e CPF 

indevidamente negativados. Contudo tão somente alega deixando de 

trazer aos autos o extrato unificado de restrições ao crédito, pois dos 

autos não consta o referido extrato, apenas o extrato emitido por 

informações confidenciais não sendo o extrato original. Cabe ressaltar 

que compete ao Requerente trazer aos autos o comprovante original 

completo unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais 

devem ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam 

SPC, SCPC, SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato 

oficial, para provar a existência de restrições impostas em nome do 

Requerente em relação a parte Requerida, conforme os fatos alegados na 

exordial, cabível ao caso a improcedência desta demanda. Sendo assim, 

razão não assiste ao Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais 

alega ter direito, conforme alegado na peça de ingresso. Deste modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito Portanto, exigindo do Requerente 

sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou 

seja, cabia ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram 

inseridos indevidamente no rol de inadimplentes, porém não trouxe aos 
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autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais de proteção ao crédito, 

pois apenas apresentou o extrato emitido de forma confidencial, como 

verifica-se no Id. 13074802. A doutrina de Misael Montenegro Filho nos 

ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a 

máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser 

provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do convencimento 

do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o 

réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras 

alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a 

prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele que nega).” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 

13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São 

Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, sob a má 

qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e CPF, a 

improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano moral 

este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Diante disso, 

desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, inciso I 

do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000018-34.2017.8.11.0096. REQUERENTE: LORENI DE OLIVEIRA 

LARREIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 9195740, no entanto não houve impugnação. Fundamento 

e decido. Trata-se de Ação declaratória de negócio jurídico c.c. 

inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, ajuizada por 

Loreni de Oliveira Larreia (CPF 929.983.801-15) em face do Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega que 

houve indevida restrição em seu nome e CPF incluídos em 28.01.2013 no 

valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete 

centavos), referente ao contrato FI92998380115, nos órgãos de restrição 

ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para 

provar anexa o extrato Boa Vista/Administradora do SCPC, produto 

consultado SCPC, emitido por informações confidenciais, por meio do site 

http://rainhaconsultoria.org/BoaVista, datado de 09.04.2017, Id. 7143613. 

Afirma que ao pleitear uma aquisição de crédito descobriu que seu nome e 

CPF estão restritos nos cadastros de restrição ao crédito, alega que 

desconhece o débito e o contrato, e que diante da arbitrariedade da 

Requerida não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Juntou documentos com a exordial. Em defesa, Id. 9195740, a Requerida 

contesta em preliminar pela mitigação a eficácia da revelia. E, no mérito 

pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que a autora possui 

outras restrições, e ainda contesta pela legitimidade do débito vez que a 

Requerente mantém relação jurídica com a Requerida, e mais pela falta de 

prova e ausência dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil 

e ausência de dano moral. Contesta mais, pelo valor da causa nos 

processos de competência dos juizados especial – enunciado nº. 39, que 

acaso seja condenada o valor a ser atribuído na indenização deverá ser o 

valor dado a causa, e ao final pela improcedência da ação. Todavia não 

houve impugnação, conforme verifica-se nos autos. Realizada a audiência 

de conciliação em 17.07.2017, Id. 12651905, o ato restou prejudicado, haja 

vista que se constatou a presença somente da Requerente, apesar da 

parte Requerida ter sido devidamente citada e intimada para o ato 

conforme consta da certidão da Oficial de Justiça, Id. 10924831, a mesma 

não se fez presente, e nem tampouco justificou a sua ausência. Pois muito 

bem. Constato que de fato o Requerido não se fez presente em audiência 

de conciliação, no entanto apresentou defesa dentro do prazo legal, 

conforme verifica-se no Id. 9195740. Por sua vez, considera revel quando 

esta deixa de apresentar defesa dentro do prazo e validamente citado, ou 

nos termos do artigo 344 do NCPC, “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Ressalta-se que a “revelia significa, pois, a não 

apresentação de contestação, dentro do prazo e validamente, por réu 

regularmente citado.” (Manual de Direito Processual Civil, Rennan Faria 

Kruger Thamay, Editora Saraiva jur, São Paulo, pág. 277). Colhe-se do 

entendimento do nobre jurista Rennan Faria Kruger Thamay, que “ocorre à 

revelia quando o réu, regularmente citado, deixa de apresentar 

contestação no prazo legal. Com efeito, o tratamento dado à revelia não 

implica nenhuma afronta ao princípio do contraditório, pois esse, no 

processo civil, em regra se satisfaz com a oportunidade de exercício da 

defesa – para o que é fundamental uma citação válida. Desde que 

regularmente citado, está garantido ao réu o direito de se defender, mas a 

sua ausência não impede o prosseguimento do processo”. (Manual de 

Direito Processual Civil, Editora Saraiva jur, São Paulo, pág. 277). Desta 

forma, considerando que o Requerido apresentou a defesa dentro do 

prazo legal, deixo de decretar-lhe à revelia e passo a analisar os autos 

para julgar a lide. Por oportuno, compete a autora provar o fato constitutivo 

do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. 

Dessa forma, examinando o conjunto probatório observo que a parte 

Requerida não traz aos autos o contrato firmado entre as partes, para 

comprovar a contratação e a legitimidade do débito do qual foram restritos 

o nome e o CPF da autora, logo não demonstrando os fatos modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Por 

outro lado, os documentos anexados com a exordial pela autora não são 

suficientes para caracterizar que houve a restrição imposta em seu nome 

e CPF, uma vez que a autora apenas traz aos autos o extrato emitido por 

informações confidenciais não sendo o extrato original, para a validade da 

autenticidade das restrições, deixando assim de trazer aos autos o 

extrato unificado de restrições ao crédito. Cabe ressaltar que compete a 

Requerente trazer aos autos o comprovante original completo unificado 

extraído dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem ser emitidos 

por órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, SCPC, 

SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, para 

provar a existência de restrições impostas em nome da Requerente em 

relação a Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, cabível ao 

caso a improcedência desta demanda. Por conseguinte, razão não assiste 

a Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega ter direito, 

conforme alegado na peça de ingresso. Deste modo, no que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do 

NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito Sendo assim exigindo da Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, cabia 

a Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram inseridos 

indevidamente no rol de inadimplentes. Todavia, não trouxe aos autos se 

quer o extrato emitido por órgãos oficiais de proteção ao crédito, pois 

apenas apresentou o extrato emitido de forma confidencial, conforme 

verifica-se no Id. 7143613. A doutrina de Misael Montenegro Filho nos 

ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a 
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máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser 

provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do convencimento 

do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o 

réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras 

alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a 

prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele que nega).” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 

13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São 

Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, sob a má 

qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e CPF, a 

improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano moral 

este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ao não juntar nos autos o 

extrato oficial de restrição ao crédito. Diante disso, desnecessárias outras 

considerações e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela 

IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT15072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8010119-45.2016.8.11.0096. REQUERENTE: DAVID DOS SANTOS NETO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a Requerida apresentou contestação, Id. 5713125, 

com documentos (extrato de conta, Id. 5713130) e, por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 5791060. Das preliminares. De inépcia da 

petição inicial – ausência de comprovante de endereço em nome do autor. 

Em preliminar o Requerido arguiu pela juntada do comprovante de 

endereço em nome do autor. Pois muito bem, quanto ao pedido de juntada 

de comprovante de endereço em nome do Requerente, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] De ausência de 

condição da ação – da falta de interesse de agir. Em preliminar o 

Requerido arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia 

provocação administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, 

tendo em vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa 

para ajuizar a ação, pois a consumidora pode ter livre acesso ao Judiciário 

para a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida 

preliminar. Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento do Mérito. 

Trata-se de Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade de 

débito c.c. indenização por danos morais, ajuizada por David dos Santos 

Neto em face do Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, alega que ao pleitear um crediário para aquisição de 

artigos pessoais, foi informado de uma pendência financeira da qual 

posteriormente constatou ser perante a parte Requerida. Aduz que 

desconhece o débito do qual foi restrito indevidamente o seu nome e CPF, 

no valor de R$ 122,33 (cento e vinte e dois reais e trinta e três centavos). 

E, para provar anexa o extrato Boa Vista serviços, produto consultado 

SCPC, emitido por informações confidenciais, datado de 29.11.2016, Id. 

5713107. Alega que diante da arbitrariedade da Requerida não restou 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a 

inexistência do débito e a indenização por danos morais. Juntou 

documentos com a exordial. Audiência de conciliação realizada em 

20.03.2017, Id. 6782256, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Em defesa, Id. 5713125, a parte Requerida, contesta em preliminar 

pela inépcia da inicial - ausência de comprovante de endereço em nome do 

autor e pela ausência de condição da ação – da falta de interesse de agir. 

E, no mérito contesta em suma pela ausência de pretensão resistida, 

improcedência do pedido indenizatório, e ainda contesta pela contratação 

regular – débitos existentes movimentação bancárias mediante uso de 

cartão e senha pessoais, exercício regular do direito. Contesta ainda, que 

a parte autora é titular de conta corrente nº. 0040570 – Agência nº. 01062 

e para comprovar anexa ao contexto da contestação e no Id. 5713130, o 

extrato de movimentação da referida conta, e mais contesta que o autor 

contraiu empréstimo realizado no auto atendimento do qual foi utilizado o 

cartão e senha pessoal, em 26.07.2013 de R$ 1.850,00, divididos em 24 

parcelas de R$ 194,10, mediante o contrato nº. 3242162907 e também o 

contrato nº. 3241431944 em 15.07.2013 no valor de R$ 800,00, e ao final 

pela improcedência da ação. Por sua vez, na impugnação Id. 5791060, o 

Requerente impugna a contestação ao fato de que a parte Requerida não 

traz aos autos nenhum documento idôneo para comprovar a contratação e 

nem mesmo a legitimidade do débito, e ao final pela procedência da ação. 

Pois muito bem, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Dessa forma, 

examinando o conjunto probatório observo que a parte Requerida anexa 

aos autos ao contexto da contestação e no Id. 5713130 o extrato de 

movimentação da conta nº. 0040570 – Agência nº. 01062, no entanto 

esse documento veio aos autos desacompanhado do contrato firmado 

entre as partes, para comprovar a contratação e a legitimidade do débito 

do qual foi restrito em nome e CPF do autor. Logo, não demonstrando os 

fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, 

inciso II do NCPC. Por outro lado, os documentos anexados com a exordial 

pelo autor não são suficientes para caracterizar que houve a restrição 

imposta em seu nome e CPF, uma vez que o autor apenas traz aos autos o 

extrato emitido por informações confidenciais não sendo o extrato original, 

para a validade da autenticidade das restrições, deixando assim de trazer 

aos autos o extrato unificado de restrições ao crédito. Cabe ressaltar que 

compete ao Requerente trazer aos autos o comprovante original completo 

unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem 

ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, 

SCPC, SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, 

para provar a existência de restrições impostas em nome do Requerente 

em relação a Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, cabível 

ao caso a improcedência desta demanda. Por conseguinte, razão não 

assiste ao Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega ter 
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direito, conforme alegado na peça de ingresso. Deste modo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito Sendo assim exigindo do Requerente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

cabia ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram inseridos 

indevidamente no rol de inadimplentes, no entanto não trouxe aos autos se 

quer o extrato emitido por órgãos oficiais de proteção ao crédito, pois 

apenas apresentou o extrato emitido de forma confidencial, como 

observa-se no Id. 5713107. A doutrina de Misael Montenegro Filho nos 

ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a 

máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser 

provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do convencimento 

do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o 

réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras 

alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a 

prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele que nega).” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 

13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São 

Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa do Requerido, sob a má qualidade 

dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e CPF, a improcedência 

neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano moral este não se faz 

presente uma vez que o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos 

do seu direito, ao não juntar nos autos o extrato oficial de restrição ao 

crédito. Diante disso, desnecessárias outras considerações e nos termos 

do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar 

e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-66.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000130-66.2018.8.11.0096. REQUERENTE: FRANCISCO LEONARDO DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 15598218 e por sua vez o Requerente impugnou Id. 

15792310. Das preliminares ao mérito Da inépcia da inicial. Da ausência de 

documento indispensável. Deixo de acolher uma vez que será analisada 

juntamente com o mérito. Da falta do interesse de agir e da ausência da 

pretensão resistida. Em preliminar a Requerida arguiu ausência de 

interesse de agir por falta de prévia provocação administrativa, ausência 

essa a qual não merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está 

obrigada a discussão administrativa para ajuizar a ação, pois a 

consumidora pode ter livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus 

direitos, em sendo assim rejeito a referida preliminar. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débitos por danos morais, ajuizada 

por Francisco Leonardo de Sousa Silva em face de Banco Bradesco S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega que houve indevida 

restrição em seu nome e CPF incluídos em 13.11.2017 no valor de R$ 

222,46 (duzentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), 

referente ao contrato 04646101300035FI, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida. E, para provar 

anexa o extrato Boa Vista serviços, produto consultado SCPC, emitido por 

informações confidenciais, datado de 19.07.2018, Id. 14391090. Aduz na 

exordial, que desconhece o débito, e que esta restrição está lhe causando 

transtornos, pois não pode efetivar compras a crédito no comércio em 

razão das restrições impostas, e ainda que não recebeu nenhuma 

notificação sobre a negativação em seu nome. Afirma mais que diante da 

arbitrariedade em ter seu nome e CPF negativados não restou alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do débito 

e a indenização por danos morais. Audiência de conciliação realizada em 

08.11.2019, Id. 26002086, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 15598218, a Requerida, contesta em 

preliminar pela inépcia da inicial – ausência de documentos indispensáveis 

e pela falta de interesse de agir – ausência de pretensão resistida. E, no 

mérito pela litigância de má-fé pelo venire contra factum proprium; pela 

inexistência de danos indenizáveis, e mais contesta pela aplicabilidade da 

súmula 385 do STJ, por ser o autor devedor contumaz e ao final pela 

improcedência ação. Contudo, o autor impugna Id. 15792310, na totalidade 

a contestação ao fato de que a parte Requerida não traz aos autos 

nenhum documento idôneo para comprovar a contratação e nem mesmo a 

legitimidade do débito, impugna mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do 

STJ e ao final pelo julgamento antecipado da lide pela procedência da 

ação. Pois muito bem, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, 

incisos I e II do NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Dessa forma, examinando o conjunto probatório observo que o autor 

apenas alega os fatos em sua exordial de que tenha tido o seu nome e 

CPF indevidamente negativados. Contudo tão somente alega deixando de 

trazer aos autos o extrato unificado de restrições ao crédito, pois dos 

autos não consta o referido extrato, apenas o extrato emitido por 

informações confidenciais não sendo o extrato original. Cabe ressaltar 

que compete ao Requerente trazer aos autos o comprovante original 

completo unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais 

devem ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam 

SPC, SCPC, SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o extrato 

oficial, para provar a existência de restrições impostas em nome do 

Requerente em relação a parte Requerida, conforme os fatos alegados na 

exordial, cabível ao caso a improcedência desta demanda. Desta feita, 

razão não assiste ao Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais 

alega ter direito, conforme alegado na peça de ingresso. Deste modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito Portanto, exigindo do Requerente 

sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou 

seja, cabia ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram 

inseridos indevidamente no rol de inadimplentes, porém não trouxe aos 

autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais de proteção ao crédito, 

pois apenas apresentou o extrato emitido de forma confidencial, como 

verifica-se no Id. 14391090. A doutrina de Misael Montenegro Filho nos 

ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a 

máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser 

provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do convencimento 

do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o 

réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras 

alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a 

prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele que nega).” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 

13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São 

Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, sob a má 

qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e CPF, a 
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improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano moral 

este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Quanto a alegação de 

litigância de má-fé não vislumbro ao presente caso as hipóteses dos 

artigos 80 e seguintes do NCPC. Diante disso, desnecessárias outras 

considerações e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo 

não acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dessa 

ação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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Processo Número: 1000120-22.2018.8.11.0096
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LUIS CARLOS SUZARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000120-22.2018.8.11.0096. REQUERENTE: LUIS CARLOS SUZARTE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

15149741 e por sua vez o Requerente impugnou Id. 15170901. Da 

preliminar. Do indeferimento da petição inicial. Deixo de acolher uma vez 

que será analisada juntamente com o mérito. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débitos por danos morais, ajuizada 

por Luís Carlos Suzarte em face de Banco Bradesco S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, alega que houve indevida restrição em 

seu nome e CPF incluídos em 29.08.2016 no valor de R$ 202,03 (duzentos 

e dois reais e três centavos), referente ao contrato 795321011000087FI 

nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para provar anexa o extrato Boa Vista serviços, produto 

consultado SCPC, emitido por informações confidenciais, datado de 

29.06.2018, Id. 14150366. Aduz na exordial, que desconhece o débito, e 

que esta restrição está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras a crédito no comércio em razão das restrições impostas, e ainda 

que não recebeu nenhuma notificação sobre a negativação em seu nome. 

Alega ainda, que diante da arbitrariedade em ter seu nome e CPF 

negativados não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, 

para pleitear a inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Audiência de conciliação realizada em 08.11.2019, Id. 25999264, a qual 

restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 

15149741, a Requerida, contesta em preliminar pelo indeferimento da 

petição inicial. E, no mérito pela legitimidade do débito, uma vez que o autor 

mantém relação jurídica com o Requerido, tendo contraído obrigações que 

restaram inadimplidas, contesta mais pela falta de prova e ausência dos 

pressupostos ensejadores da responsabilidade civil e pela inexistência do 

dano moral e mais impugna os documentos acostados com inicial e ao final 

pela improcedência ação. Por sua vez, o autor impugna Id. 15170901, na 

totalidade a contestação ao fato de que a parte Requerida não traz aos 

autos nenhum documento idôneo para comprovar a contratação e nem 

mesmo a legitimidade do débito, impugna mais pela inaplicabilidade da 

súmula 385 do STJ e ao final pelo julgamento antecipado da lide pela 

procedência da ação. Pois bem, pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, incisos I e II do NCPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Dessa forma, examinando o conjunto probatório 

observo que o autor apenas alega os fatos em sua exordial de que tenha 

tido o seu nome e CPF indevidamente negativados. Contudo, tão somente 

alega deixando de trazer aos autos o extrato unificado de restrições ao 

crédito, pois dos autos não consta o referido extrato, apenas o extrato 

emitido por informações confidenciais não sendo o extrato original. Cabe 

ressaltar que compete ao Requerente trazer aos autos o comprovante 

original completo unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, 

dos quais devem ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito 

quais sejam SPC, SCPC, SERASA e CDL. Logo, não existindo nos autos o 

extrato oficial, para provar a existência de restrições impostas em nome 

do Requerente em relação a parte Requerida, conforme os fatos alegados 

na exordial, cabível ao caso a improcedência desta demanda. Desta feita, 

razão não assiste ao Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais 

alega ter direito, conforme alegado na peça de ingresso. Deste modo, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito Portanto, exigindo do Requerente 

sua plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou 

seja, cabia ao Requerente mostrar que de fato seu nome e CPF foram 

inseridos indevidamente no rol de inadimplentes, porém não trouxe aos 

autos se quer o extrato emitido por órgãos oficiais de proteção ao crédito, 

pois apenas apresentou o extrato emitido de forma confidencial, como 

verifica-se no Id. 14150366. A doutrina de Misael Montenegro Filho nos 

ensina que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a 

máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser 

provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do convencimento 

do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o 

réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras 

alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a 

prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele que nega).” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 

13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São 

Paulo, 2016, pág. 382). Neste caso, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, sob a má 

qualidade dos serviços, em relação a restrição ao seu nome e CPF, a 

improcedência neste caso se impõe. Por oportuno, quanto ao dano moral 

este não se faz presente uma vez que a parte autora deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, quanto a 

alegação da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição 

restritiva, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do 

STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Diante 

disso, desnecessárias outras considerações e nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dessa ação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-18.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RUI FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000215-18.2019.8.11.0096. REQUERENTE: RUI FRANCISCO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

21522649, porém não houve impugnação. Fundamento e decido. Trata-se 

de Tutela Provisória Cautelar antecedente de sustação de protesto com 

pedido de liminar proposta por Rui Francisco de Almeida em face de Banco 

Bradesco Financiamentos S.A. (Banco Finasa BMC S.A.), devidamente 

qualificados nos autos. Aduz, na inicial que comprou uma camioneta 

financiada em 48 (quarenta e oito) vezes, porém após pagar 26 (vinte e 

seis) parcelas não teve mais condições de saldar as parcelas em dia. 

Todavia afirma que atrasou algumas parcelas, e ao final fez um acordo 

com a requerida em quitar os débitos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), dando assim, plena quitação. Sucede que foi surpreendido ao 

tentar realizar um financiamento de um caminhão junto a Cooperativa de 

crédito Sicredi, pois foi informado do protesto baseado em um débito 

inexistente. Afirma mais que sua linha de crédito foi abalada, pois não 

conseguiu realizar o financiamento que estava em andamento, o qual 

compraria um caminhão, e por esta arbitrariedade não restou alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda. Realizada a audiência em 

15.07.2019, Id. 21771894, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Em defesa, Id. 21522649, a Requerida contesta que o 

contrato se encontra liquidado desde 08.11.2017, no entanto quando da 

ocorrência da liquidação o contrato encontrava-se em atraso desde 

17.11.2016, o que ocasionou as inscrições junto ao nome dos autos. 

Contesta ainda, que após a quitação o Banco fez a sua parte efetuando a 

baixa no SPC/SERASA, porém competia ao autor requerer junto ao cartório 

o cancelamento do protesto, em razão de ser sua responsabilidade pela 

baixa do protesto. Contesta mais, pela ausência de danos morais, uma vez 

que o autor quem deu causa, bem como não ficou demonstrado qual foi o 

abalo ter sofrido, e ao final pela improcedência da ação. Não houve 

impugnação, apenas uma manifestação da parte autora pleiteando a 

intimação da parte Requerida para apresentar a carta de anuência no 

original, Id. 21945485. Pois bem. Incontroverso nos autos que o protesto 

lançado em nome da parte autora foi devido, posto que decorreu do 

inadimplemento das parcelas do referido financiamento do veículo, o qual 

ocorreu em 17.11.2016, ou seja, antes da quitação datada de 08.11.2017. 

Cabe ressaltar que a responsabilidade pela baixa definitiva de um protesto 

é do DEVEDOR, haja vista, a efetivação da baixa de um protesto envolva 

determinados custos e obrigações, perante os cartórios. Sabe-se que os 

tabelionatos de protestos de títulos exigem taxas e emolumentos que 

necessariamente deverão ser quitados para que se proceda o 

cancelamento do registro de protesto, e o responsável pelo cancelamento 

deve também se responsabilizar pela quitação destes valores. Dispõe o 

Artigo 26 da Lei 9.492/97 que cabe a qualquer interessado o 

cancelamento do protesto: Art. 26. O cancelamento do registro do protesto 

será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por 

qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, 

cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do 

original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a 

declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele 

que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso 

translativo. E julgados o STJ tem firmado entendimento de que a 

responsabilidade pela retirada do protesto nestes casos é do devedor: 

“[…] a questão controvertida consiste em saber se, regularmente efetuado 

o protesto extrajudicial, após o pagamento do débito concernente ao 

documento de dívida a que alude o art. 1º da Lei n. 9.492/1997, a teor do 

art. 26 do mesmo diploma legal, ordinariamente incumbe ao devedor ou ao 

credor providenciar o cancelamento. […] Os precedentes sobre esse 

tema têm a seguinte ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RESPONSÁVEL 

SOLIDÁRIO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PROTESTO REGULAR. 

BAIXA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ÓBICE. NÃO 

OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite a adição de 

teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental, por 

importar em inadmissível inovação recursal. Precedentes. 2. A 

responsabilidade pela baixa do protesto, quando regular, é do devedor, 

não havendo que se falar em obrigação não cumprida pela instituição 

financeira. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

TJMT: (AgRg no Ag 1383686/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Quarta Turma, julgado em 17.10.2013, DJe 28.10.2013). EMENTA: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. OBRIGAÇÃO DE BAIXA. 

DEVEDOR. 1.- A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, 

se o protesto ocorreu no exercício regular de direito, o credor não está 

obrigado a providenciar a baixa do protesto. 2.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 493.196/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/06/2014). Ambos os 

precedentes estão embasados em outros julgados do STJ, seguindo-se, 

em síntese, a tese de que, se o protesto foi regularmente efetuado, a 

responsabilidade/interesse, no tocante ao seu cancelamento, é do 

devedor. Registra-se que a carta de anuência deve ser solicitada ao 

Banco Bradesco Financiamento S.A. e levada ao cartório para baixa, no 

entanto o autor não comprovou a solicitação, ou negativa da Requerida em 

fornecer a carta de anuência. Nesse sentido, in verbis: EMENTA: 

INDENIZATÓRIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA AFASTADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em se tratando de inscrição 

decorrente de protesto de título, não se exige a notificação por parte do 

arquivista, tendo em vista que o assentamento cartorário é informação de 

domínio público e a autora tinha ciência deste protesto (fl.04). Incumbia a 

autora o dever de realizar a baixa do protesto no tabelionato após o 

adimplemento do débito, tendo em mãos a carta de anuência (fl. 15), para 

que houvesse a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito e 

exclusão do seu nome. Sendo lícito o protesto, a manutenção no rol de 

inadimplentes decorrente de omissão da própria devedora, que deu causa 

ao problema. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71004362208, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). Destaquei. Destaca-se 

mais que a competência de proceder com a baixa do protesto é do 

devedor, mediante a carta de anuência, embora a parte autora junta nos 

autos ofício Ref. Liquidação de Contrato de veículo nº. 43.6.724571-4, e 

informa que o documento é uma cópia a qual o cartório se recusou a 

receber, não há nos autos nenhum documento que comprove que o 

cartório a recusou, para não proceder com a baixa no protesto. Logo, 

tenho que no caso em apreço, a parte Requerente não logrou êxito em 

comprovar a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, ônus 

que lhe incumbia, artigo 373, inciso I do NCPC. Diante do exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95; Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1000142-80.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA AUGUSTA BOTTEGA OAB - MT22100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000142-80.2018.8.11.0096. EXEQUENTE: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de Ação de execução de título judicial movida por 

Amanda Augusta Bottega em face do Estado de Mato Grosso, objetivando 

a Exequente o recebimento de Honorários Advocatícios Dativos, 

embasada por Certidões, anexada aos autos, Id. 14700940, no valor total 

de R$ 15.240,67 (quinze mil e duzentos e quarenta reais e sessenta e 

sete centavos) Citado o Estado de Mato Grosso, para apresentar 

Embargos à Execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme decisão 

proferida em 16.05.2019, Id. 20003841, este o apresentou no Id. 

22259941. No entanto, observa-se que os Embargos à Execução 

apresentado em 01.08.2019, Id. 22259941, fora apresentado de forma 

intempestiva, haja vista que o Estado de Mato Grosso, tomou ciência da r. 

decisão, Id. 22259941 em 21.05.2019, e tão somente apresentou os 

Embargos à execução em 01.08.2019, logo o prazo para protocolar os 

referidos embargos de execução era até o dia 04.07.2019, conforme 

consta no expediente dos autos, sendo assim intempestivo os Embargos à 

Execução apresentados pelo Executado. Portanto, considerando 

intempestivo os Embargos à Execução e diante das provas apresentadas 

sendo as Certidões anexadas no original – Id. 14700940, JULGO pela 

HOMOLOGAÇÃO dos cálculos apresentados pela parte Exequente, para 

fixar o valor devido pelo Executado na importância de R$ 15.240,67 

(quinze mil e duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme previsão do § 1º do art. 910, do Novo Código de Processo Civil, 

para realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta 

do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. Após a expedição da RPV, arquive-se. Cumpra-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000645-80.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE CAMPOS DE LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY CAMPOS MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi constatada a presença da 

Curadora Provisória Adelice Campos Leite e do interditado Vanderley 

Campos Mota. Foi dada ciência prévia das partes quanto à segurança e a 

à confiabilidade do sistema adotado e sobre a utilização do registro 

fonográfico ou audiovisual, com a advertência acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo e de que os registros possuem o fim único e 

exclusivo de documentação processual (art. 20, da Lei nº 10.406/2002 – 

Código Civil, não havendo impugnações. O interditado Vanderley Campos 

Mota foi mediante gravação em mídia de áudio e vídeo (CD), que fazem 

parte integrante do presente termo de audiência digitalizada. O Ministério 

Público requer a Realização de Perícia Médica. A defesa do interditando 

nada requer. DELIBERAÇÃO Vistos etc. Diante da necessidade de 

nomeação de Advogado Dativo para acompanhar o ato, NOMEIO a Dra. 

Maria Socorro Estolano Maciel para tanto, ARBITRO em 1,5 URH os 

honorários advocatícios em favor daquele pelos serviços prestados, cujo 

valor deverá ser executado em face do Estado de Mato Grosso. Nomeio o 

Dr. Bruno de Souza Barros Rangel, inscrito na OAB 26.455-O- MT para 

patrocinar os interesses do interditando, os horários advocatícios serão 

arbitrados ao final do processo. Determino a realização de estudo 

psicossocial na residência do interditando. Deste modo, intime-se a equipe 

multidisciplinar para realização de estudo psicossocial. Defiro o pedido do 

Parquet, determino que a Sra. Gestora Judicial entre em contato com o 

perito nomeado, DR. Marcelo Coutinho para que seja designado data e 

hora para atender ao interditando, no prazo de 60 (sessenta) dias, ao que 

a curadora deverá apresentá-lo na oportunidade estipulada. O perito 

nomeado deverá responder, de forma objetiva e conclusiva, os seguintes 

quesitos do Juízo: 1 – O interditando possui alguma anomalia psíquica e/ou 

doença mental? 2 – O interditando é capaz de reger a sua pessoa e 

administrar seus bens? 3 – Caso o interditando possua alguma espécie de 

desequilíbrio mental, qual a gravidade da moléstia e qual o grau de 

influência na pratica dos atos da vida civil? 4 – O interditando poderá 

exercer os atos da vida civil por si só, porém com auxílio de terceiros? 5 – 

Existe cura para a doença da interditando? 6 – O interditando possui 

alguma espécie de anomalia física, especificar se tal anomalia, caso 

existente, a torna incapaz de reger os atos da vida civil? 7 – Existem atos 

da vida civil que o interditando é capaz de praticar? (se sim, exemplificar) 

8 – O interditando depende dos cuidados de terceiro para que não coloque 

em risco a si próprio ou a terceiros? O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias após a perícia médica. Com a apresentação do 

laudo, abra-se vista ao Ministério Público, a Defesa (se for o caso) e ao 

curador especial para manifestação no prazo de cinco dias, voltando-me 

conclusos para deliberação quanto à necessidade de audiência de 

instrução e julgamento. Em não sendo oferecida contestação por parte da 

interditando no prazo legal, abra-se vista ao curador especial para que 

oferte a contestação, evitando-se desta forma futura alegação de 

cerceamento de defesa, máxime considerando-se a gravidade da medida 

que o presente procedimento poderá impor ao interditando, limitando seus 

direitos fundamentais. Cumpra-se. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000899-53.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000899-53.2019.8.11.0027 Vistos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Atente-se a 

secretaria para o cadastramento correto do patrono do autor,logo, para 

que as intimações sejam realizadas em nome do indicado. Vistas ao 

Ministério Público, após volte concluso. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 19 de dezembro de 2019. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000823-29.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

ADEMIRSON ANTONIO RESENDE MACHADO OAB - 836.200.791-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (RÉU)

 

FEITO CÍVEL N. 1000823-29.2019.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste r. Juízo (Ref. ID 26419927), designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2020, às 14h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca. 

Cientifiquem-se as partes conforme as determinações do Código de 

Processo Civil e venham-me os autos conclusos para a realização da 

sessão de conciliação. Itiquira/MT, 12 de dezembro de 2.019. Micheli 

Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000860-56.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

FEITO CÍVEL N. 1000860-56.2019.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste juízo (Ref. ID 27486813), designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2.020, às 14h30min, a ser 

realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca de Itiquira. 

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme das 

determinações do Código de Processo Civil. Itiquira/MT, 17 de dezembro de 

2.019. Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000807-75.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000807-75.2019.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste juízo (Ref. ID 26987559), designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2.020, às 15h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca de Itiquira. 

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme das 

determinações do Código de Processo Civil. Itiquira/MT, 17 de dezembro de 

2.019. Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000807-75.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000807-75.2019.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste juízo (Ref. ID 26987559), designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2.020, às 15h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca de Itiquira. 

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme das 

determinações do Código de Processo Civil. Itiquira/MT, 17 de dezembro de 

2.019. Micheli Linauer Conciliadora

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR MARTINS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000895-16.2019.8.11.0027 Vistos, etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição (art.334, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil). Desta feita, cite-se o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo legal, nos termos do art. 335, do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 08 de janeiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000673-48.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZETE MARTA SANTIAGO OAB - SP113251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYMIN JULIANA SOARES BARROS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000673-48.2019.8.11.0027 Vistos, etc. Considerando erro 

material ocorrido no despacho de ID 25082499, faço constar que a data da 

audiência designada anteriormente nos autos será em 19/02/2020, às 

17h30min. Posto isso, mantenho as determinações dadas no despacho de 

ID 25082499. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 09 de dezembro de 

2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000673-48.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZETE MARTA SANTIAGO OAB - SP113251 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

THAYMIN JULIANA SOARES BARROS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000673-48.2019.8.11.0027 Vistos, etc. Considerando erro 

material ocorrido no despacho de ID 25082499, faço constar que a data da 

audiência designada anteriormente nos autos será em 19/02/2020, às 

17h30min. Posto isso, mantenho as determinações dadas no despacho de 

ID 25082499. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 09 de dezembro de 

2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000673-48.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZETE MARTA SANTIAGO OAB - SP113251 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYMIN JULIANA SOARES BARROS DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000348-73.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000348-73.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: VALDIRENE DUTRA ROSA REQUERIDO: JOELCIO DE 

SOUZA COSTA -SENTENÇA- Trata-se de pedido de homologação de 

acordo em Ação de Divórcio Litigioso c/c partilha de bens, guarda, 

alimentos e alteração de nome, movida por VALDIRENE DUTRA ROSA DA 

COSTA em desfavor de JOELCIO DE SOUZA COSTA, todos qualificados 

nos autos. Consoante termo de audiência de conciliação (ID n. 24072376), 

as partes invectivaram acordo, requerendo a homologação do mesmo. 

Decido. O acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das 

partes. Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação 

pátria e relativos ao caso em análise. Posto isto, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de vontades efetivado 

entre as partes acima epigrafadas, cujas cláusulas e condições (ID n. 

24072376) fazem parte integrante desta decisão, o que faço com 

fundamento no Artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Em 

síntese: A guarda do filho menor Heitor Dutra Costa ficará com o genitor e 

do menor Willian Dutra Costa ficará com a genitora, sendo que o 

requerente arcará com pensão alimentícia em favor deste na proporção de 

35% do salário mínimo vigente, assim como, com 50% das despesas 

extraordinárias. As visitas por parte de ambos os genitores se darão aos 

finais de semana e feriados. A requerente voltará a assinar seu nome de 

solteira: Valdirene Dutra Rosa. Ainda, quanto ao imóvel residencial do 

casal, situado na Rua Interna, n. 45, Ouro Branco do Sul, em Itiquira/MT, 

pertencerá ao requerido que, em contrapartida, pagará à requerente, 

referente à sua meação, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 

parcelas iguais e mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cada parte 

arcará com as dívidas contraídas em seu respectivo nome. Nestes termos, 

HOMOLOGO O ACORDO e julgo extinto, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado: Expeça-se Mandado de Averbação ao Cartório do 

Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de 

Itiquira/MT para que proceda às averbações e retificação necessárias. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Itiquira/MT, 09 de janeiro 

de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000142-59.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. G. (REQUERIDO)

A. C. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000142-59.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ANTONIO CARLOS COSTA NOGUEIRA, 

NARALINE ALVES GOMES Vistos, etc. Em análise ao que consta nos 

autos, verifica-se que os requeridos, devidamente citados, mantiveram-se 

silentes (ID 22100554). Porquanto, nos termos do art. 344 do Código 

Processo Civil, DECRETO a REVELIA dos requeridos ANTÔNIO CARLOS 

COSTA NOGUEIRA e NARALINE ALVES GOMES. Nessas circunstâncias, 

considerando que o requerido Antônio Carlos encontra-se preso, 

impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

CPC, não havendo falar em revelia. Nesse sentido: Bem móvel Compra e 

venda de veículo - Ação de obrigação de fazer - Réu citado por edital - 

Revelia - Efeitos afastados. "Ao revel, convocado por edital ou com hora 

certa, não se aplica o efeito da revelia, pois esta consiste na falta de 

contestação, peça obrigatória na espécie". Bem móvel Compra e venda de 

veículo - Ação de obrigação de fazer - Fato constitutivo do direito do autor 

- Não comprovação - Improcedência. Se o requerente não produz provas 

suficientes a comprovar fato constitutivo de seu alegado direito, nos 

termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, o 

reconhecimento da improcedência do pedido inicial era medida de rigor. 

Recurso improvido. Processo n° APL 00022538420098260344 SP 

0002253-84.2009.8.26.0344. Órgão Julgador 30° Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 07/03/2013. Julgamento: 06 de março de 2013. 

Relator: Orlando Pistoresi. Diante disso, inexistente núcleo da Defensoria 

Pública nesta urbe, nomeio o Dr. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA, inscrito na 

OAB/MT sob o n. 16.257, como procurador/curador do requerido. 

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 5 URH. Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 
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Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 1) ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. 2) INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer o que 

entender de direito e apresentar contestação no prazo legal. 3) Após, 

façam-me os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 09 de janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000578-18.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON RODRIGO DE ALMEIDA CORREIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-27.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILTON SENA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000073-27.2019.8.11.0027 RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (EXEQUENTE) EVANILTON SENA DA 

SILVA - CPF: 044.011.951-08 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA C E R 

T I D Ã O Citação Intimação PJE.1000073-27.2019 Eu, Donizete S. do 

Nascimento, Oficial de Justiça e Avaliador Judicial, lotado nesta Comarca 

de Itiquira /MT, no uso de suas atribuições legais. CERTIFICO e dou fé que 

em cumprimento ao R. Mandado de citação e intimação, do MM. Juíz de 

Direito desta Comarca, extraído dos autos do Processo da Comarca, em 

que e Requerente RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, 

requerido EVANILTO SENA DA SILVA, Procedi da forma subseqüente: 

Dirigi-me até ao endereço constante onde com as formalidades legais no 

dia 12/12 do corrente ano, onde deixei de citar o requerido Evanilto Sena 

da Silva, tendo em vista ser informado pela sua mãe que o mesmo esta 

morando em uma fazenda proximo a Primavera do Leste-mt, mas que a 

mesma não sabe informar o endereço somente o telefone 65.99609.2073 

e 066.992026268, visto a informação devolvo o mandado. E assim sendo 

devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. DADOS E 

LAVRADO, nesta Comarca de Itiquira/MT, aos (16) dezeseis dias do mês 

de dezembro de (2019) dois mil e dezenove. Eu oficial de Justiça que 

digitei e assino. Custa ao estado 01 Cert.Positiva Zona rural 145 km 

rodados mun.de Itiquira-mt. Donizete S. Nascimento Of. de Justiça /MT, 16 

de dezembro de 2019. DONIZETE SEBASTIAO DO NASCIMENTO Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-69.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000788-69.2019.8.11.0027. Vistos, etc. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, 

por tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334, §4º, inciso II do Código de Processo Civil). Desta feita, cite-se o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos do art. 335, do 

Código de Processo Civil. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 11 de dezembro de 

2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000277-08.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

EMANUEL VIDROS COMERCIO E MANUTENCAO DE VIDROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUCIA ANTONIA CARVALHO LINS (EXECUTADO)

EUDES CARVALHO LINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000277-08.2018.8.11.0027. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EMANUEL VIDROS COMERCIO E 

MANUTENCAO DE VIDROS LTDA - ME, SERGIO APARECIDO DOS 

SANTOS, EUDES CARVALHO LINS, LUCIA ANTONIA CARVALHO LINS 

Vistos, etc. Consoante determinado anteriormente (ID 26432468), 

PROMOVA-SE o DESBLOQUEIO dos valores consignados na petição de ID 

26169532. Quanto ao ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA 

e outros), cabe à parte exequente a comunicação e retirada do nome do 

executado do cadastro de inadimplentes. CUMPRA-SE. Às providências. 

Itiquira/MT, 13 de janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000277-08.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

EMANUEL VIDROS COMERCIO E MANUTENCAO DE VIDROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUCIA ANTONIA CARVALHO LINS (EXECUTADO)

EUDES CARVALHO LINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000277-08.2018.8.11.0027. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EMANUEL VIDROS COMERCIO E 

MANUTENCAO DE VIDROS LTDA - ME, SERGIO APARECIDO DOS 

SANTOS, EUDES CARVALHO LINS, LUCIA ANTONIA CARVALHO LINS 

Vistos, etc. Consoante determinado anteriormente (ID 26432468), 

PROMOVA-SE o DESBLOQUEIO dos valores consignados na petição de ID 

26169532. Quanto ao ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA 

e outros), cabe à parte exequente a comunicação e retirada do nome do 

executado do cadastro de inadimplentes. CUMPRA-SE. Às providências. 

Itiquira/MT, 13 de janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-55.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000776-55.2019.8.11.0027. Vistos, etc. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, 

por tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334, §4º, inciso II do Código de Processo Civil). Desta feita, cite-se o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos do art. 335, do 

Código de Processo Civil. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 04 de dezembro de 

2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-87.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DANIEL VELASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo: 1000554-87.2019.8.11.0027. Vistos etc. Preenchidos 

os requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, 

recebo a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição (art.334, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil). Desta feita, cite-se o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo legal, nos termos do art. 335, do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 31 de julho de 2019. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-28.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ROMISSE AUXILIADORA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000545-28.2019.8.11.0027; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Concessão]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. ITIQUIRA, 14 de janeiro 

de 2020 ROBSON DA SILVA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE ITIQUIRA E INFORMAÇÕES: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 TELEFONE: (65) 34911391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-54.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000018-42.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - 387.790.008-94 

(REPRESENTANTE)

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000018-42.2020.8.11.0027. 

REPRESENTANTE: JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ADRIANO BORGES DA SILVA -Vistos, etc. Nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, a fim de trazer aos autos cópias legíveis do acordo 

pactuado pelo alimentando, bem como da respectiva sentença 

homologatória. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, voltem conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000728-96.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA ROSA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000728-96.2019.8.11.0027 Vistos, etc. Considerando erro 

material ocorrido no despacho de ID 25079491, faço constar que a data da 
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audiência designada anteriormente nos autos será em 19/02/2020, às 

17h00min. Posto isso, mantenho as determinações dadas no despacho de 

ID 25079491. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 15 de janeiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000764-41.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINALVA SANTOS DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELZINHO ALVES DIAS (ESPÓLIO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

art. 620 do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a Inventariante, na 

pessoa de seu advogado, para que apresente as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000797-31.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. D. S. P. (REQUERIDO)

M. A. D. S. F. (REQUERIDO)

J. B. D. S. (REQUERIDO)

F. D. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000797-31.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA GONCALVES REQUERIDO: MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA PEREIRA, MARIA ARLENE DA SILVA FRANÇA, JOÃO 

BATISTA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

Ângela Maria Gonçalves em face de Maria de Fátima da Silva Pereira e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos. Alega em síntese que 

sua genitora é portadora de demência em estado avançado, sendo 

totalmente dependente para atividades básicas diárias, necessitando de 

cuidados e supervisão em tempo integral, os quais vem sendo 

exclusivamente suportados pela autora, apesar de possuir quatro irmãos, 

todos filhos de sua genitora. Dessa forma, a autora pugna, em sede de 

tutela antecipada, que seja determinado aos requeridos o cumprimento do 

dever de cuidado e assistência de sua mãe e, ao final, seja confirmada a 

tutela antecipada. Com a inicial juntou os documentos. Adiante, este Juízo 

determinou a emenda à inicial, considerando que o pedido formulado seria 

genérico (ID 26314967). Em cumprimento ao determinado, a parte autora 

veio nos autos emendar a inicial e, para tanto, requereu a condenação dos 

réus na divisão de tarefas no cuidado com sua genitora. Parecer 

Ministerial (ID 27529029) opinando pela extinção do feito sem resolução de 

mérito, tendo em vista a ilegitimidade ativa. Manifestação pela parte autos 

(ID 27634918). Vieram os autos conclusos. É o necessário. Decido. 

Analisando os autos, comungo do entendimento defendido pelo Ministério 

Público, porquanto a autora é igualmente filha da pessoa idosa Joana 

Evaristo da Silva, ou seja, tem-se a obrigação solidária, em verdade, entre 

a requerente e os requeridos pelo cuidado com sua genitora e, tão 

somente esta é quem teria legitimidade para perquirir alimentos 

judicialmente, a menos que esteja interditada, repassando tal legitimidade 

para seu curador. Ademais, com o advento do Estatuto do Idoso, sequer é 

necessário litigar contra todos os filhos, na medida em que o artigo permite 

ao idoso optar entre os prestadores: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ALIMENTOS. IDOSO. ART. 12 DO ESTATUTO DO IDOSO. SOLIDARIEDADE 

ENTRE A MESMA CLASSE. HONORÁRIOS RECURSAIR. 1. Prescreve o art. 

12 da Lei do Estatuto do Idoso que a obrigação alimentar é solidária, 

podendo o idoso optar entre os prestadores. [...] (TJ-GO – Apelação: 

02316589520178090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 

Data de Julgamento: 15/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 15/04/2019). Ainda, em que pese a autora não fazer menção expressa 

à alimentos em seu pedido, certo que a prestação de cuidados que 

necessita traduz-se na prestação de alimentos, eis que o mero pedido de 

condenação dos réus na divisão de tarefas no cuidado com sua genitora 

é deveras genérico, restando completamente inexequível. POSTO ISSO, 

julgo extinto a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a ausência de legitimidade 

ativa da requerente. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com 

o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se 

este procedimento bem como os autos em apenso. Às providências 

necessárias. Itiquira/MT, 14 de janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000110-54.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

NUBIA RODRIGUES DA SILVA OAB - 029.599.361-83 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. (REU)

 

NOTIFICO a parte autora na pessoa do seu advogado, para trazer aos 

autos o RESUMO da inicial, para ser expedido a CITAÇÃO POR EDITAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000041-85.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. L. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000041-85.2020.8.11.0027. 

REQUERENTE: SEBASTIANA DE CASSIA SANTOS LIMA REQUERIDO: 

JOSÉ FLAVIO LIMA SANTOS Vistos, etc. CUMPRA-SE a respectiva Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Após cumprida, nos termos do 

artigo 232 do NCPC, seja imediatamente informado, por meio eletrônico, o 

juízo deprecante, e na sequencia, DEVOLVA-SE a respectiva carta 

precatória, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. Se não 

houver cumprimento, voltem-me conclusos. INTIME-SE. Itiquira/MT, 16 de 

janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000048-14.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA NUNES CAMPOS MARINS OAB - MT24877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (REQUERIDO)

Z. C. A. (REQUERIDO)

 

Intimo a Vossa Senhoria acerca do evento ID 28075647 referente a 

Certidão do Oficial de Justiça, para que forneça o endereço correto da 

ZILDA CAMARA ANUNCIACÃO em tempo hábil para intimar o requerida 

com URGÊNCIA, acerca da audiência dia 28 de janeiro de 2020, às 

17h00min.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50986 Nr: 2127-51.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lucia Oliveira Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 Autos nº: 2127-51.2017.811.0027

Código nº: 50986

 Vistos.

CUMPRA-SE, conforme determinação do Juízo deprecante.

Pedra Preta/MT para Itiquira/MT, 04 de outubro de 2019.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58674 Nr: 1944-46.2018.811.0027

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Safraforte Comercial Agroquimicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615/MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação de cautelar, promovida Safraforte Comercial 

Agroquímico LTDA em face do Estado do Mato Grosso.

Compulsando os autos, verificou-se a interposição de agravo de 

instrumento em face da decisão que julgou improcedente os embargos 

apresentados, ainda, houve a determinação quanto ao cumprimento das 

diretrizes expressas às fls.39 dos autos.

Destarte, apesar da intimação da parte interessada, a mesma nada 

requereu, bem como, conforme comprova certidão anexada (ref.20), não 

houve o cumprimento das determinações, logo, mantendo-se inerte.

Diante disso, considerando o abandono da causa, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, sendo o caso.

Decorrido o prazo para eventual recurso, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias, após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itiquira/MT, 29 de novembro de 2019.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41934 Nr: 2322-07.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane Cristina Biancato - 

OAB:57280/PR

 Certifico que expedi o CONTRAMANDADO DE PRISÃO EM FAVOR DO 

REQUERIDO.

 RENES PAULO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40653 Nr: 1804-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Saes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS FERNANDES DE ALMEIDA 

- OAB:206414, ELIANE CAMPOS BOTTOS - OAB:146.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcio Flávio de Araujo 

Ferreira - OAB:11.739 OAB/MS, TÚLIO CASSIANO GARCIA MOURÃO - 

OAB:11903

 Vistos, etc.

Considerando-se o teor do Ofício nº 54/2019-CIJ convocando este 

Magistrado a participar de um evento na Comarca de Cuiabá-MT, há a 

necessidade de readequar-se a pauta de audiências desta Comarca.

 Deste modo, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada nestes 

autos para o dia 06/03/2020, às 16h00min, e DETERMINO a Secretaria 

deste Juízo que promova as intimações e comunicações necessárias à 

perfeita realização do ato.

Em tempo, considerando o petitório de ref. 95, em que a parte autora 

pugna para que seja ouvido por meio de carta precatória, em virtude de 

que reside na comarca de Estrela D’Oeste/SP, sendo chefe do executivo 

municipal, o que lhe obriga a cumprir uma série de compromissos inerentes 

ao cargo, bem como tendo em vista o artigo 385, §3º, do CPC, EXPEÇA-SE 

carta precatória para fins de que seja colhido o depoimento pessoal do 

autor por meio de videoconferência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 19 de novembro de 2019.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40449 Nr: 1733-15.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Processo nº 1733-15.2015.811.0027 (Código 40449)

 Vistos, etc.

Considerando-se o teor dos Ofícios nº 2.215/2019-PRES e nº 

2.22/2019-PRES convocando este magistrado a participar de um evento na 

Comarca de Cuiabá-MT, há a necessidade de readequar-se a pauta de 

audiências desta Comarca.

 Deste modo, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada nestes 

autos para o dia 05/03/2020, às 14h00min, e DETERMINO a Secretaria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 643 de 1782



deste Juízo que promova as intimações e comunicações necessárias à 

perfeita realização do ato.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 03 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39265 Nr: 1216-10.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CÉLIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, remeta-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41644 Nr: 2211-23.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Galvão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Vistos.

Diante da manifestação da defesa (ref.212), DEFIRO.

Destarte, redesigno a sessão de julgamento para o dia 29/05/2020, às 

09:00 horas, no Plenário do Tribunal do Júri deste Fórum.

Cumpram-se as determinações anteriores. O réu deverá ser intimado 

pessoalmente.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Itiquira/MT, 19 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1190-07.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moreira de Souza, Gabrielly Reis dos 

Santos, Monise Regina Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:25453/O, JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - 

OAB:23259/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos intimando as partes a apresentarem Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação respectivo (Recurso da defesa ref. 169 e Recurso da acusação 

ref. 177), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63276 Nr: 633-83.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:OAB/MT 5847

 Considerando que no ato da citação o réu manifestou que possui 

advogado (Dr. Alcy Velasco), impulsiono os autos a fim de intimar a 

defesa técnica a apresentar reposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56435 Nr: 801-22.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 EM REITERAÇÃO: Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca 

nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade 

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR, advogado regularmente inscrito na 

OAB/MT 16.140, para promover a defesa do denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63375 Nr: 689-19.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcio Teixeira, Rozineia Monteiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Vistos.

Considerando o Ofício de ref. 66 expedido pelo Juízo Deprecado, qual 

seja, Quinta Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, a fim de 

viabilizar o cumprimento da Carta Precatória (código 700008), DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para interrogatório dos réus e oitiva 

das testemunhas para o DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 13:30 HORAS, a 

qual ocorrerá por meio de videoconferência.

DETERMINO à Secretaria, que OFICIE imediatamente ao Juízo Deprecado, 

informando a data designada para o ato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 12 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 901-40.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel Silva de Lima, Cicero dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, por ora, sem 

prejuízo de nova revisão da manutenção da prisão, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA em face do réu CÍCERO DOS SANTOS SILVA.2 – Da Defesa 

PréviaAnalisando as respostas à acusação apresentadas pelos réus (ref. 

37 e ref. 54) e tudo mais que dos autos consta, verifico que não há caso 

de extinção de punibilidade.Ademais, através do boletim de ocorrência nº 

2019.183504, auto de busca e apreensão, termo de reconhecimento 

fotográfico de pessoa e as declarações constantes dos autos de 

inquérito, indicam a presença da materialidade e autoria. Destarte, diante 

da inocorrência de fato que cause a extinção da punibilidade, e, com a 

finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13:30 

HORAS.Expeça-se Carta Precatória para fins de interrogatório do réu 

MACIEL SILVA DE LIMA por meio de videoconferência a ser realizada na 

data acima designada.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela 

acusação, bem como as testemunhas arroladas pela defesa e pela 

acusação, para comparecerem à audiência designada, sob as penas da 

lei.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 17 de dezembro de 2019.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63375 Nr: 689-19.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcio Teixeira, Rozineia Monteiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Autos 57312

Vistos;

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Antonio Marcio Teixeira e Rozineia Monteiro da Silva a fim 

de apurar a responsabilidade criminal dos denunciados pelos crimes 

previstos nos artigos 33, caput, com a causa de aumento de pena descrita 

no art. 40, V, e no art. 35, todos da Lei 11.343/06.

Os denunciados foram presos em flagrante no dia 23/04/2019. No mesmo 

dia, a prisão foi convertida em preventiva.

O processo está na fase de instrução com audiência já agendada para 

janeiro de 2020.

Decido.

Mantenho a prisão preventiva dos denunciados, uma vez que não há 

excesso de prazo de segregação cautelar, considerando que o fato é 

complexo, com dois crimes e dois denunciados, bem como a gravidade em 

concreto do delito, pois foi apreendida grande quantidade de droga 

(maconha e cocaína). Desta forma, sob os mesmos fundamentos da 

decisão que converteu o flagrante em preventiva, ainda subsistindo a 

necessidade de segregação cautelar, a manutenção da prisão é medida 

de rigor.

 Aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itiquira-MT, 19 de dezembro de 2019.

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 927-38.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Autos 63858

Vistos;

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Romário Pereira da Silva a fim de apurar a responsabilidade 

criminal dos denunciados pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 

11.343/06.

O denunciado foi preso em flagrante no dia 11/06/2019, prisão convertida 

em preventiva em 13/06/2019.

O processo está na fase de instrução com audiência, que seria realizada 

em novembro, já agendada para janeiro de 2020. Ressalto que a Defesa é 

quem requereu o adiamento do ato.

Decido.

Mantenho a prisão preventiva do denunciado, uma vez que não há 

excesso de prazo de segregação cautelar, considerando que já está 

agendada a audiência de instrução para janeiro de 2020, ato redesignado 

a pedido da Defesa constituída do denunciado. Assim sendo, verifico que 

ainda subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e pelos 

mesmos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar do 

denunciado, a mantenho.

Aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itiquira-MT, 19 de dezembro de 2019.

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47180 Nr: 2794-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARCIO RODRIGUES DA SILVA, Elisangela 

Rodrigues da Silva, Eliane Rodrigues da Silva, Elissandro Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Sinval Mendes da Silva, Terceiros 

interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 53761 Nr: 3650-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57959 Nr: 1554-76.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admirso Dias Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos à Conciliadora 

Judicial, a fim de que designe nova data para realização de audiência de 

conciliação, conforme a pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59792 Nr: 2486-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Luiz Vieira Moraes, Carlos Rafael 

Santos de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5.391/MT, 

RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14.278 - MT

 situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a 

administração militar, ou a ordem administrativa militar.Como visto acima, os 

crimes militares possuem como sujeito passivo, em regra, outro militar ou 

civil, naqueles casos elencados no art. 9º do Código Penal Militar.No caso 

dos autos, o denunciado, policial militar, não estava em serviço, nem em 

viatura militar. Estava em um veículo Ford KA, branco, veículo este 

possivelmente particular. A única ligação do crime de tráfico de drogas 

com a função militar do denunciado é que ele se identificou como Policial 

Militar quando foi abordado pela PRF, o que, no meu entender, não justifica 

a atração da competência da Justiça Militar.Já com relação ao delito de 

desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, concordo com o 

Juízo Militar, uma vez que foi praticado contra policiais militares de 

Sonora/MS.Frente a tais argumentos, por entender ser este Juízo de 

Itiquira/MT o competente para o processamento e julgamento dos autos n.º 

2486-64.2018.811.0027 (Código: 59792), com relação ao delito de tráfico 

de drogas em que foi denunciado Cleber Luiz Vieira Moraes, é que 

SUSCITO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.Desde já, informo à 

Vossa Excelência que em decisão nesta data desmembrei o feito com 

relação ao crime de desobediência e o remeti ao Juízo Militar de Campo 

Grande/MS, bem como designei a data de audiência de instrução para o 

dia 21 de janeiro de 2020 às 14h30.Instruo o presente ofício com cópia da 

denúncia, da decisão do Juízo Militar de Campo Grande/MS, da 

manifestação do Ministério Público e da Defesa quanto à competência 

deste Juízo de Itiquira/MT e a última decisão exarada no 

processo.Considerando o que se apresenta para o momento, renovo 

expressões de estima e consideração, me colocando à disposição para, 

s e  n e c e s s á r i o ,  p r e s t a r  i n f o r m a ç õ e s 

complementares.Respeitosamente,RAFAEL SIMAN CARVALHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42488 Nr: 199-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 II – DESIGNAÇÃO JULGAMENTODiante de todo o exposto, dou por 

preparado o processo. Não há nulidades a sanar, nem diligências a serem 

realizadas. Determino que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal 

do Júri, no dia 20 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 09H00MIN, NO PLENÁRIO DE 

JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JÚRI DA COMARCA DE 

ITIQUIRA/MT.INTIME-SE pessoalmente o acusado, sendo o caso, da 

designação da Sessão de Julgamento. Providencie a secretaria a 

intimação pessoal dos jurados e somente das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, para comparecimento ao júri designado na data 

supracitada, a ser realizado no local acima designado.Forme-se 

expediente com cópias do exame do corpo de delito, mapa topográfico de 

lesões, decisão de pronúncia e do relatório do processo, a fim de ser 

entregue aos jurados.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo 

o necessário.INTIME-SE.Itiquira/MT, 19 de dezembro de 2019. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42488 Nr: 199-02.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ivanildo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e da legítima que 

decretou a respectiva prisão, por ora, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA em face do réu José Ivanildo de Oliveira. Por fim, consigno 

que já se encontra designado julgamento do réu em plenário para o 

próximo dia 20/01/2020.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ATUALIZE O BNMP. 

Itiquira/MT, 18 de dezembro de 2019.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59792 Nr: 2486-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 646 de 1782



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Luiz Vieira Moraes, Carlos Rafael 

Santos de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5.391/MT, 

RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14.278 - MT

 Processo n.º 2486-64.2018.811.0027 – Código: 59792

Vistos;

Tendo em vista o ofício suscitando o conflito positivo de competência, 

comunique-se o Egrégio Juízo Militar de Campo Grande/MS e intimem-se as 

partes do presente processo.

Determino o desmembramento do presente processo com relação ao delito 

do art. 330 do CP supostamente praticado pelo denunciado Cleber Luiz 

Vieira Moraes, determinando a remessa de cópia dos autos para o Juízo 

Militar de Campo Grande/MS.

 Designo audiência de instrução para a data de 21 de janeiro de 2020, às 

14h30. Intimem-se as testemunhas do processo, os denunciados, bem 

como os advogados de defesa e o Ministério Público. Expeçam-se as 

cartas precatórias, caso ainda não tenham sido expedidas, para o 

interrogatório dos denunciados no Juízo Deprecado.

Mantenho a prisão preventiva dos denunciados, considerando que ainda 

estão presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, uma 

vez que o crime possui gravidade em concreto, por se tratar de um policial 

militar, agente do Estado, que possivelmente praticou crime de tráfico de 

drogas, em grande quantidade (48.228 g de maconha). Ademais, a causa 

é complexa, possui dois denunciados e já foram analisados pedidos de 

revogação de prisão preventiva, o que atrasou a instrução processual. 

Desta forma, pelos fundamentos já destacados na decisão que decretou a 

prisão preventiva dos denunciados, mantenho a prisão cautelar.

Encaminhem-se cópias desta decisão, da denúncia, da decisão do Egrégio 

Juízo Militar de Campo Grande/MS, bem como das manifestações da 

Defesa e do Ministério Público sobre a competência deste Juízo de 

Itiquira/MT ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itiquira-MT, 19 de dezembrto de 2019.

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 265-16.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Edina Ribeiro Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pereira Neto - 

OAB:5613/MT

 Processo nº 265-16.2015.811.0027 (Código 37110)

 Vistos etc.

 Tendo em vista a titularização deste magistrado nesta comarca, há a 

necessidade de readequar-se a pauta de audiências.

Deste modo, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada nestes 

autos para o dia 12/02/2020, às 13h00min, e DETERMINO a Secretaria 

deste Juízo que promova as intimações e comunicações necessárias à 

perfeita realização do ato.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 1056-43.2019.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dernivaldo Gil do Amaral, José Arimateia Vieira 

Alves, Alonso Ferraz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira Campos Filho 

- OAB:12071/MT

 Processo nº 1056-43.2019.811.0027 (Código 64136)

 Vistos.

Satisfeitos os requisitos do art. 354 do CPP, cumpra-se conforme descrito 

no campo FINALIDADE.

 Designo a audiência para inquirição da testemunha Agnaldo de Almeida 

para o dia 11/02/2020 às 16h30min, a realizar-se na sede deste Juízo.

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

 Após, cumprida integralmente a missiva, certifique-se e devolva-se a 

comarca de origem, com nossas homenagens, dando-se baixa nos 

registros cartorários e distribuição.

Intime-se a testemunha.

 Notifique-se o ilustre representante do Ministério Público.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43949 Nr: 846-94.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITQ, Edvânia Alves da Silva, AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

processo com relação a ADRIAN ALVES GOMES, com fundamento no 

artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c. 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda do 

objeto e do interesse de agir, devendo o processo prosseguir com relação 

a adolescente IRENE TAUANA QUEIROZ.Considerando que já houve 

audiência de apresentação da adolescente Irene Tauana Queiroz (fls. 

82/83), e diante da necessidade de nomeação de Advogado Dativo para 

acompanhar os atos processuais, NOMEIO o Dr. Bruno de Castro Silveira 

OAB 16.257-MT, para patrocinar os interesses da adolescente Irene 

Tauana Queiroz. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.INTIME-SE o advogado nomeado 

dando-lhe ciência da nomeação e para que no prazo de 03 (três) 

apresente Defesa Prévia. DESIGNO, desde já, audiência de continuação 

para o DIA 18/11/2019 ÀS 16h30min.INTIME-SE a adolescente IRENE 

TAUANA QUEIROZ, para que compareça à audiência ora 

designada.EXPEÇA-SE mandado de intimação das testemunhas arroladas, 

como também das que serão arroladas pela defesa após sua 

manifestação.Ciência ao Ministério Público.Após o transito em julgado, 

procedam-se as baixas e anotações necessárias, ARQUIVANDO-SE os 

autos, independentemente de nova determinação.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 1937-88.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITO CÍVEL n. 1937-88.2017.811.0027 – Código 50660

 Tendo em vista a certidão Ref. 88, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 30 de janeiro de 2.020, às 12h45min, a ser realizada na Sala de 

Conciliações do Fórum desta Comarca.

Cientifiquem-se as partes conforme as determinações do Código de 

Processo Civil e venham-me os autos conclusos para realização da 

sessão de conciliação.

 Itiquira/MT, 30 de outubro de 2.019.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 933-50.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeny Teodoro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Petrovina - Fazenda Marajoara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5.958/MT

 Autos nº: 933-50.2016.811.0027

Código: 44150

Vistos.

Considerando que a parte requerida acha necessário a perícia realizada 

por médico veterinário, deverá arcar com as custas da perícia. Desta 

forma, intime-se a requerida para informar, no prazo de 05 dias, se deseja 

produzir a prova requerida nos autos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Itiquira-MT, 17 de setembro de 2019.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11375 Nr: 868-02.2009.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rumo Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vimaal Agropecuária Ltda, Camburipi Agrícola 

Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abner Luiz de Fanti Carnicer - 

OAB:399.679/SP, Carlos Alberto de Jesus Marques - OAB:4.862-MS, 

Elzeane da Rocha - OAB:333.935/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurelio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via 

DJE, de que foi procedido o desarquivamento dos autos conforme 

requerido, devendo o causídico comparecer em cartório para retirar os 

autos em carga, no prazo de 15 (quinze) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30305 Nr: 145-75.2012.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Menezes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Unimed Campo 

Grande/MS - Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clélio Chiesa - 

OAB:5.660/MS, Wilson Carlos de Campos Filho - OAB:MS 11.098

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13172 Nr: 468-17.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 30558 Nr: 398-63.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Montagna, Stela Techio 

Montagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724

 Autos nº: 398-63.2012.811.0027

Código nº: 30558

Vistos.

Diante do término da suspensão processual, intime-se a parte autora, 

através do procurador indicado nos autos (fl.200), para no prazo de 10 

(dez) dias requerer o que for de direito sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Às providências.
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Itiquira/MT, 08 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41592 Nr: 2195-69.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glodimar Piccinim, Piccinim & Cia Ltda, LIA 

BERNADETE PIRES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ronny Argerin - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes a 

fim de INTIMAR a parte Executada, na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca da indisponibilidade de seu ativo financeiro, conforme 

extrato da ordem de bloqueio em ref. 41, para que, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59407 Nr: 2229-39.2018.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF, KFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos para intimação do 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça em cartório a fim de assinar e retirar o Termo de 

Compromisso de Inventariante, bem como para que apresente as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, conforme dispõe o artigo 

620 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9467 Nr: 299-35.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Osiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Mendes Moura - 

OAB:24.667/O-MT, Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 Processo nº 299-35.2008.811.0027 (Código 9467)

 Vistos etc.

Inicialmente constato que havia advogado nomeado para atuar na defesa 

dos interesses da parte requerida, conforme despacho de fls. 316, e 

atuou, efetivamente, na defesa dos interesses do requerido, 

apresentando a contestação de fls. 319/323, mostrando-se, pois, a 

nomeação de nova causídica às fls. 358 como medida equivocada, de 

sorte que CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGÁ-LA, deixando, ainda 

de arbitrar quaisquer honorários em favor da patronesse, diante de 

qualquer atuação efetiva.

Noutro norte, verifico que a decisão que determinou especificação de 

provas não circulou na imprensa oficial, pelo que não foi realizada a 

intimação válida das partes.

Ante o exposto, INTIME-SE o insigne Representante do Ministério Público e 

a Dra. Sidriana Giacomolli, curadora especial, para, no prazo legal, 

manifestarem-se nos autos, informando quais provas pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Na sequência, conclusos para ulteriores deliberações, cientificando-se as 

partes, nos termos do artigo 10 do CPC, sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito, conforme autorizado pelo art. 355, inc. I 

deste Códex.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 08 de agosto de 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 166-46.2015.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Alves da Silva, Cooperativa de 

Crédito de Liv Admissão de Assoc do Sul de Mato Grosso Sicred Sul, 

ROBERTO RIVELINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT, LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - 

OAB:18261

 Autos nº 166-46.2015.811.0027

Código nº: 36836

-SENTENÇA-

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença, ajuizado por LAUREMI 

RODRIGUES NASCIMENTO SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIV. ADMISSÃO – MATO GROSSO - SICREDI, consoante ao pagamento 

dos valores relativos honorários advocatícios.

Do que consta nos autos, intimada a executada a efetuar o pagamento, às 

fls. 194/194-v, anexou no feito comprovante de depósito/pagamento e, por 

conseguinte requereu a extinção da ação.

Por sua vez, a exequente manifestou concordância aos valores 

adimplidos, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores, inclusive informado a conta para depósito (fl. 195).

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

DECIDO.

Sem delongas, verifica-se nos autos através da manifestação à fl.195, de 

que a parte autora encontra-se satisfeita com os valores depositados nos 

autos para pagamento do crédito, não havendo qualquer solicitação a 

requerer nos autos, tão somente a expedição/depósito dos valores em 

sua conta.

Neste norte, a extinção do pleito é medida que se impõe.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do 

mesmo codex.

Desnecessário o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

À secretaria para que proceda a vinculação dos valores aos autos, bem 

como, EXPEÇA o respectivo alvará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itiquira/MT, 26 de novembro de 2019.
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 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59129 Nr: 2129-84.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR AVELINO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar a requerida que não inclua o nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito (SCPC/SERASA), bem como que não 

suspenda o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora 

6/2057446-3, até o julgamento de mérito da presente demanda, sob pena 

de aplicação de multa diária.Defiro a prioridade na tramitação, com base no 

que determina o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), assim como os 

benefícios da Justiça Gratuita. À Secretaria para que, juntamente com a 

Conciliadora deste Juízo, providenciem o agendamento da audiência de 

conciliação, com a maior brevidade possível.Cite-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59129 Nr: 2129-84.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR AVELINO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITO CÍVEL N. 2129-84.2018.811.0027

Código 59129

 Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. 10), designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2020, às 15h30min, a 

ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca.

 Cientifiquem-se as partes conforme as determinações do Código de 

Processo Civil e venham-me os autos conclusos para a realização da 

sessão de conciliação.

 Itiquira/MT, 05 de dezembro de 2.019.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 606-13.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Maria de Oliveira, FOPdSeo, LOPdS, SOPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca dos Alvarás Eletrônicos nº 578005-5/2019 e 

577996-0/2019 expedidos nos autos, bem como para impulsionar o feito 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo informar o juízo acerca da 

satisfação do crédito exequendo ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11354 Nr: 852-48.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Campos Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidriana Giacomolli - 

OAB:6216

 Em cumprimento ao art. 6º da Resolução 115 do CNJ, que dispõe sobre a 

gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário, IMPULSIONO os autos 

à entidade executada para que informe, em 30 (trinta) dias, acerca da 

existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º 

do art. 100 da Constituição Federal, sob pena de perda do direito de 

abatimento dos valores informados.

Em seguida, havendo resposta de pretensão de compensação pela 

entidade devedora, intime-se a parte contrária (Exequente) para que que 

se manifeste em 10 (dez) dias.

Após as manifestações das partes, remetam-se os autos conclusos.

Não havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade 

devedora, expeça-se o Ofício requisitório-PRC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57312 Nr: 1250-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Souza Liberato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Autos 57312

Vistos;

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Alexandre Souza Liberato a fim de apurar a 

responsabilidade criminal do denunciado pelo crime previsto no art. 121, 

§2º, I e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA.

O denunciado foi preso em flagrante no dia 03/06/2018. No mesmo dia, a 

prisão foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida em 15/06/2018. O réu apresentou defesa prévia. 

Foi realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas as testemunhas. 

Foi feito interrogatório do denunciado.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais pelo 

Ministério Público.

Decido.

Mantenho a prisão preventiva do denunciado, considerando que já se 

encerrou a instrução processual, não se podendo falar em excesso de 

prazo da prisão cautelar, faltando apenas para a sentença a 

apresentação das alegações finais pela Defesa. Como se trata de crime 

com gravidade em concreto, uma vez que praticado juntamente com dois 
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adolescentes e pelos mesmos fundamentos pelos quais foi decretada a 

prisão cautelar do denunciado, verifico que ainda é necessária a sua 

prisão cautelar.

Intime-se a Defesa, mais uma vez, para apresentar alegações finais. 

Após, voltem os autos conclusos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itiquira-MT, 19 de dezembro de 2019.

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 809-62.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Gardino da Silva Filho, WALDECI 

CABRAL DE SOUZA, ARTHUR SOARES DE ANDRADE, Paulo Leonardo 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - OAB:5136, 

GERMANO JULIAN SOUZA - OAB:16.205/MT

 Intimar a Defesa do acusado Arthur Soares de Andrade, para informar o 

atual endereço no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 927-38.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Processo nº 927-38.2019.8.11.0027 (Código 63858)

Vistos, etc.

Considerando a adequação de pauta de audiências deste juízo, redesigno 

audiência de instrução outra designada, para o dia 30/01/2020, às 

15h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 08 de janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65469 Nr: 1637-58.2019.811.0027

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA BERMEJO, VERONICA BONACASATA 

MARTINS BELINATO, GUILHERME BUIM ARENA BELINATO, MARCIO LUIS 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Destarte, com efeito, o artigo 118 do Código de Processo 

Penal é bastante claro, não deixando margem a dúvidas:“Antes de 

transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão 

ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.Entretanto, no 

vertente caso, não vislumbro interesse ao feito com relação aos bens 

apreendidos, especialmente porque assegurada a reparação civil do dano 

ambiental, e o domínio está comprovado. Nesse sentido, o seguinte 

entendimento jurisprudencial:PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL 

EM INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COIOSAS APREENDIDAS. PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRASPORTE DE DROGAS. BEM 

QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. DÚVIDA QUANTO AO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. 1. Conforme previsão dos artigos 118 e 120 

do Código de Processo Penal e do art. 91, II, do Código Penal, a restituição 

de coisa apreendida só poderá ocorrer quando não mais interessar ao 

processo penal; quando for inaplicável a pena de perdimento; quando não 

restarem dúvidas acerca de sua propriedade ou ser o requerente terceiro 

de boa-fé. [...] (TRF-4 – ACR: 50010084220194047103, Relator: Salise 

Monteiro Sanchotene, Data de Julgamento: 24/09/2019, SÉTIMA TURMA). 

Por estas razões e em consonância com o parecer Ministerial, DEFIRO o 

pedido de restituição formulado por ELAINE CRISTINA BERMEJO, 

VERÔNICA BONACASATA MARTINS BELINATO, GUILHERME BUIM ARENA 

BELINATO e MÁRCIO LUIS SILVA FERREIRA, o que faço com fulcro 

assente no artigo 120 e parágrafos, do Código de Processo Penal. Assim 

proceda-se a entrega dos tratores descritos no preâmbulo desta decisão, 

mediante a expedição do termo de restituição e assinatura dos 

proprietários.Decorrido o prazo para eventual recurso, CERTIFIQUE-SE, 

logo, ARQUIVE-SE estes autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. Expeça-se o necessário. Itiquira/MT, 09 de janeiro 

de 2020.Rafael Siman Carvalho.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 1568-26.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Ferreira Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Processo nº 1568-26.2019.8.11.0027 (Código 65315)

Vistos, etc.

Considerando a adequação de pauta de audiências deste juízo, redesigno 

audiência de instrução outra designada, para o dia 30/01/2020, às 

16h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira-MT, 07 de janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 3723 Nr: 471-16.2004.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bazileu Cezario dos Santos, Maria Borges da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Defiro o pedido da parte exequente de modificação da razão social da 

empresa. Ao Distribuidor para a modificação. Após, continuem 

sobrestados os autos aguardando manifestação do exequente.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64880 Nr: 1425-37.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Ribeiro Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva 

Junior - OAB:12.992

 .Por conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, 

o advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais prat icados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

o que for de direito (apresentação de defesa preliminar).CUMPRA-SE. 

Expedindo o necessário.Itiquira/MT, 17 de dezembro de 2019.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44527 Nr: 1117-06.2016.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelino da Silva, Alysson Mayke Camargo, 

Adriana Batista da Silva, Mariana Deise Ferreira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15616/MT, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP, Yclen 

Eduardo Soares dos Santos - OAB:

 tação dos efeitos da revelia é medida a se impor, em face da desídia da ré 

que apesar de ter informando nos autos vários endereços, no momento 

em que foi tentada a realização da sua intimação em nenhum dos 

endereços indicados foi possível proceder a sua intimação, 

impossibilitando dessa forma a comunicação dos atos processuais, 

conforme se verifica às fls. 661/662, 696/697, 717/718, 739/740 e 

783/784.Saliento que a acusada tem o direito de ser ouvida em juízo, 

exercendo seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, 

previsto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. No entanto, foram 

realizadas várias tentativas de proceder a sua intimação e nenhuma 

restou frutífera, ficando evidente que apesar da mesma ter informado por 

meio de seu patrono o interesse de ser interrogada (ref. 168), a mesma 

estaria se furtando do seu direito, e atrasando a finalização da instrução 

processual, tendo em vista que para finalizar a instrução resta apenas a 

realização do seu interrogatório. Posto isso, DECRETO A REVELIA da 

acusado Adriana Batista da Silva neste feito, o qual deverá prosseguir 

independentemente de sua intimação para os ulteriores atos deste, nos 

termos do artigo 367, do CPP.Diante disso, declaro encerrada a instrução 

processual, ABRINDO-SE VISTAS às partes para apresentação de 

memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pelo Ministério 

Público, após a Defesa.Em relação ao pedido do Parquet de decretação da 

prisão preventiva da acusada, INDEFIRO, uma vez que não entendo ser 

necessária para a conveniência da instrução criminal, visto que apesar da 

acusada não ter sido encontrada nos endereços informado nos autos, 

verifica-se que a mesma apresentou resposta à acusação, compareceu 

em juízo algumas vezes para informar o seu endereço, bem como, não 

fugiu do distrito da culpa. Portanto, resta evidente que a mesma apenas 

esta deixando de exercer seu direito de ser ouvida em juíza. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Itiquira/MT, 22 de novembro de 2019.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52732 Nr: 3089-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaciele Gomes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE LIMA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento (Ref.65), NOMEIO o (a) Dr. BRUNO DE SOUZA 

BARROS RANGEL - OAB 26.455-O- MT, para promover a defesa dos 

interesse da parte .FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 

URH.Por conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos.Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

o que for de direito.Logo, quanto ao requerimento do advogado 

renunciante, no que pertine a fixação de honorários e a expedição de 

certidão, INDEFIRO por ora, uma vez que tal determinação/decisão será 

apreciada ao final do processo, conforme é de sua ciência no ato da 

nomeação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 2070-38.2014.811.0027

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 652 de 1782



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilian Campos Mota, Walisson Aparecido de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 Processo nº: 2070-38.2014.811.0027 (Código 36297)

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 155, DESTITUO a Defensora 

nomeada Dra. Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o nº 20637-O 

para atuar neste feito e em seu lugar NOMEIO o advogado dativo Bruno de 

Souza Barros Rangel, inscrito na OAB/MT sob o nº 26.455-O, para 

patrocinar os interesses dos acusados, devendo ser intimado de sua 

obrigação frente à nomeação, conforme o artigo 34, inc. XII da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

 Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

INTIME-SE o advogado nomeado, para apresentar memoriais finais, dentro 

do prazo legal.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 09 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57446 Nr: 1316-57.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26455/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/MT

 Processo nº 1316-57.2018.8.11.0027 (Código 57446)

Decisão.

Vistos, etc.

Defiro o pedido da patrona da parte autora de revogar sua nomeação (ref. 

51), arbitro os honorários advocatícios no valor de 05 URH’s, a serem 

executados em face do Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.

Diante da necessidade de nomeação de advogado para patrocinar os 

interesses do requerente nomeio o Dr. Bruno de Souza Barros Rangel, 

inscrito na OAB n° 26.455-O para patrocinar os interesses do requerente, 

fixando honorários advocatícios no valor de 05 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o causídico da presente nomeação, para que manifeste nos 

autos o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Itiquira/MT, 09 de janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 1270-10.2014.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSrsf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26.455/O-MT

 Ante o exposto, e tudo mais que consta nos autos, com fulcro nos artigos 

1.694, §1º e 1.695, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim condenar o requerido EDILSON RIBEIRO 

DOS SANTOS ao pagamento de verba alimentícia no valor de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, em favor dos menores UESLEY DA SILVA 

RIBEIRO DOS SANTOS, WELLINGTON SILVA RIBEIRO e MARIA EDUARDA 

DA SILVA SANTOS, devidos desde a citação, com o vencimento todo dia 

10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta poupança, n°1170-5, 

Agência 4465, operação 013, Banco Caixa Econômica, de titularidade da 

genitora dos Requerentes, valendo os comprovantes de depósito como 

recibo de quitação.Sem condenação à custa e honorários advocatícios, 

ante gratuidade.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Bruno de Souza Barros Rangel, OAB-MT, 26.455/O, no presente feito, 

arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) URH, conforme Tabela 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Decorrido o prazo para eventual recurso, 

CERTIFIQUE-SE, após, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as cautelas 

de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Itiquira/MT, 09 de janeiro de 

2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55696 Nr: 505-97.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER LEANDRO DA CAMARA 

- OAB:405.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Adão José Ferreira, no valor de 01 (um) salário 

mínimo, a contar da data do indeferimento administrativo (DIP/DIB), com 

incidência de juros de mora a partir da citação.No presente caso, deverá 

incidir o INPC para correção monetária necessária. Quanto aos juros de 

mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devendo ser 

calculados com base no índice de juros aplicados à caderneta de 

poupança.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Em tempo, para fins de 

consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser aplicada a data do 

indeferimento administrativo (20/06/2017).ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, independente de nova 

conclusão, INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de 

direito. Quitado o débito, AO ARQUIVO, com as baixas de estilo.Síntese do 

Julgado: I - o nome do segurado: ADÃO JOSÉ FERREIRA,; II - benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; III - a renda mensal atual: um 

salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 20/06/2017; V - a 
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renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do 

pagamento: 30 dias, a contar da ciência da decisão.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Marcelândia/MT, 14 de janeiro de 2020.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54634 Nr: 4500-55.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54778 Nr: 4644-29.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 4034-61.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4034-61.2017.811.0027 (Código 54168)

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de JUAREZ FERREIRA BARBOSA 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

de 13 de março de 2013 (fls. 06).

Com vista dos autos, a Exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução (fls. 13/14 

ref. 17).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme se depreende dos autos à ref. 17 a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente ação de execução fiscal.

Com efeito, o art. 924, inciso II e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...).

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os artigos 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal serem isentas de custas judiciais e emolumentos.

Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência porque não ocorreu à atuação desse profissional de forma 

resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o que exime a Fazenda 

- Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Itiquira-MT, 07 de Janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60486 Nr: 3077-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI STROCATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3077-26.2018.811.0027 (Código 60486)

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de DARCI STROCATE ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

de 13 de março de 2013 (fls. 07).

Com vista dos autos, a Exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução (fls. 12/13 

ref. 14).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme se depreende dos autos à ref. 14 a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente ação de execução fiscal.

Com efeito, o art. 924, inciso II e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...).

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os artigos 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal serem isentas de custas judiciais e emolumentos.

Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência porque não ocorreu à atuação desse profissional de forma 

resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o que exime a Fazenda 

- Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.
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Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Itiquira-MT, 07 de Janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38362 Nr: 798-72.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilson Correia Vilhalva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 -SENTENÇA-

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público para apuração 

da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 

11.340/06, em tese cometido por ADEILSON CORREIA VILHALVA, na data 

de 20/03/2014, conforme comprova Boletim de Ocorrência às fls. 07/08.

Denúncia recebida à ref. 5, em 29/06/2015, não havendo causa 

interruptiva até a presenta data.

Em manifestação de ref. 165, o Ministério Público pugna pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no termos do art. 

109, inc. VI, do Código Penal, tendo em vista o decurso de prazo de mais 

de 03 (três) anos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Conforme se constata nos autos, trata-se de prática delitiva do crime de 

ameaça (art. 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06), com pena 

máxima de 06 (seis) meses de detenção ou multa.

Contudo, observa-se o decurso de prazo mais de 03 (três) anos, desde a 

data do recebimento da denúncia (29/06/2015) até o presente dia, e, não 

havendo causa de interrupção do prazo prescricional.

Destarte, predomina-se ao caso em tela a Prescrição da Pretensão 

Punitiva, insculpida no artigo 109, VI, do CP, não havendo outra medida 

senão o reconhecimento da prescrição aventada, nos moldes do artigo 

mencionado.

Ex positis, com fundamento no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, VI, 

ambos do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo 

Penal, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ADEILSON CORREIA 

VILHALVA, pelo crime descrito no artigo 147 do Código Penal, na forma da 

Lei 11.340/06.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e anotações de praxe.

Itiquira/MT, 15 de janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57313 Nr: 1251-62.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Dornel de Jesus, Alexandre da Cruz 

Santos, Rafael Dias Lima, Vinicius Dornel de Jesus, Alex da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/MT, Gleiciane Gonçalves da Silva - OAB:, LAYANE INACIO 

PARREIRA - OAB:20241/O

 Certifico que o Réu Alexandre da Cruz foi devidamente citado, conforme 

se vê na Certidão do Oficial de Justiça, ref. 66, ocasião em que lhe fora 

nomeada defensora dativa, conforme ref. 69, contudo, mesmo sendo 

devidamente intimada via DJE a causídica deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Dessa forma, remeto os autos conclusos para deliberação.

 Renes Paulo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33317 Nr: 442-14.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Laurentino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Lei nº 10.826/2003, DETERMINO que assim seja feito.ARBITRO em favor 

do ilustre Advogados nomeado (fl. 222 – Ref: 91), Dr. Bruno de Castro 

Silveira - OAB/MT nº 16.257, verba honorária no importe de 1,5 (um e 

meio) URH´S, pelos serviços prestados, cuja execução deverá ser feita 

em face do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) 

LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do 

disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais);c) EXPEÇA-SE a guia de execução penal;d) 

REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as penas de multa, 

custas processuais e a prestação pecuniária aplicadas e após, intime-se 

a Procuradoria da Fazenda Estadual para executar aquela, com cópia do 

cálculo e da sentença.e) ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 597-41.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulania Rodrigues da Silva, Sandrini Nayara 

dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarâes 

Junior - OAB:15.694, BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO - OAB:24749/O, 

Thelma Aparecida Garcia Guimarães - OAB:3402-B

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Tendo em vista que a ausência de Defensoria Pública no Município, 

NOMEIO o Dr. Renato Gonçalves Raposo como defensor dativo para o ato, 

e ARBITRO os honorários advocatícios no valor de 1 e ½ (uma e meia) 

URH, a ser ulteriormente executada em face do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.

 Saliento que, deverá ser efetuado o desconto dos honorários 

advocatícios do advogado dativo nomeado Dr. Bruno Cesar Brandão 

Prado daqueles arbitrados na decisão que o nomeou para patrocinar o 

interesse das acusadas, em razão de ter sido necessário nesse ato a 

nomeação do advogado dativo Renato Gonçalves Raposo para 

acompanhar a audiência.

 Oficie-se a autoridade policial para que realize a juntada do laudo pericial 
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definitivo dos entorpecentes apreendidos, no prazo de 05 dias.

 Após com o retorno das Cartas Precatórias e com a juntada do laudo 

definitivo, declaro encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para 

apresentação de memoriais finais, primeiramente ao Ministério Público, 

após a defesa, vindo-me conclusos para sentença.

 Cumpra-se com urgência, autos de Réu Preso.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49988 Nr: 1557-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Processo nº 1557-65.2017.811.0027 (Código 49988)

Vistos, etc.

 DESIGNO a data de 24/03/2020, às 14h30min para audiência de 

suspensão condicional do processo, sendo que o acusado deverá 

comparecer acompanhado de advogado, pois, caso contrário, sua defesa 

será patrocinada por advogado nomeado por este juízo.

Na oportunidade da audiência acaso se verifique preencher os requisitos 

legais será ofertado o sursis processual nos termos da cota Ministerial.

Requisite-se os antecedentes criminais do acusado requerido pelo 

Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49986 Nr: 1555-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Velasco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, GLEICIANE GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:21833/O

 Processo nº 1555-95.2017.8.11.0027 (Código 49986)

Vistos etc.

Considerando a adequação de pauta de audiências deste juízo, redesigno 

audiência de instrução e julgamento outra designada, para o dia 

19/03/2020, às 15h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 1078-04.2019.811.0027

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDERSON ANTONIO ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMARY DOS SANTOS VILELA 

- OAB:20662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1078-04.2019.8.11.0027 (Código 64178)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido, requerido por 

Anderson Antonio Rocha de Oliveira.

Destarte, nos termos do art. 120, § 1º, do Código Processo Penal, 

intime-se o requerente na pessoa de seu advogado para no prazo de 05 

dias produzir as provas que entender necessárias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, volte concluso. 

Havendo juntada de novas provas, vista ao Ministério Público pelo mesmo 

prazo, por conseguinte, volte-me autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 53813 Nr: 3696-87.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60180 Nr: 2826-08.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuarios 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52877 Nr: 3163-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26455/0

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Patrick dos Santos, 

devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52877 Nr: 3163-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26455/0

 Processo nº 3163-31.2017.8.11.0027 (Código 52877)

Decisão.

Vistos, etc.

Considerando que o acusado informou sua impossibilidade financeira para 

contratar causídico (fl. 106/107 – Ref: 52), nomeio o Dr. Bruno de Souza 

Barros Rangel, inscrito na OAB n° 26.455-O para patrocinar os interesses 

do denunciado Patrick dos Santos, fixando honorários advocatícios no 

valor de 10 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado 

de Mato Grosso.

INTIME-SE o causídico da presente nomeação, para que apresente 

Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Itiquira/MT, 09 de dezembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 57388 Nr: 1295-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Dornel de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO HENRIQUE CARNEIRO 

ASSUNÇÃO OLIVEIRA - OAB:26452/O

 Processo nº 1295-81.2018.8.11.0027 (Código 57338)

Decisão.

Vistos, etc.

Considerando que o acusado informou sua impossibilidade financeira para 

contratar causídico (fl. 67/68 – Ref: 34), nomeio o Dr. Renato Henrique 

Carneiro Assunção Oliveira – OAB 36.452/MT, para patrocinar os 

interesses do denunciado Vitor Dornel de Jesus, fixando honorários 

advocatícios no valor de 9 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o causídico da presente nomeação, para que apresente a 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61733 Nr: 4196-22.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61356 Nr: 3837-72.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Langaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61744 Nr: 4207-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Robson da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60841 Nr: 3370-93.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS CARLOS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60871 Nr: 3400-31.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinete Tupina da Silva Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60867 Nr: 3396-91.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ILDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60744 Nr: 3287-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60920 Nr: 3441-95.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61337 Nr: 3827-28.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO SILVA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 
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débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61500 Nr: 3970-17.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroer Aviação Agricola LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61695 Nr: 4163-32.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo de Freitas Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61861 Nr: 4316-65.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILSON BRAS BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54235 Nr: 4099-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Verdi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59577 Nr: 2306-48.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKSANDRO SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60050 Nr: 2705-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michela Borcheid Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60403 Nr: 3004-54.2018.811.0027
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Clemente Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60495 Nr: 3086-85.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davina Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61265 Nr: 3761-48.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA FARIS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54524 Nr: 4388-86.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO LAURENTINO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54561 Nr: 4425-16.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F D VALLE MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 4444-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4A ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54623 Nr: 4489-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 
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autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54629 Nr: 4495-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA LUCI DE ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54660 Nr: 4526-53.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LURDES SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60960 Nr: 3476-55.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 53651 Nr: 3560-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FERREIRA DE MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 53575 Nr: 3509-79.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abderman Pacheco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 53729 Nr: 3621-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASRVC -ASSOCIAÇÃO COM. RÁDIO VOZ DA 

CIDADE - AMIGA FM 88,9.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54402 Nr: 4266-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulene Francisca da Silva Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 4386-19.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI APARECIDA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61725 Nr: 4188-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LAURIEL DIAS SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4188-45.2018.811.0027 (Código 61725)

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ALESSANDRO LAURIEL DIAS 

SCHMIDT, ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 

de 13 de março de 2013 (fls. 07).

Com vista dos autos, a Exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução (fls. 12/13- 

ref. 14).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme se depreende dos autos à ref. 14, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente ação de execução fiscal.

Com efeito, o art. 924, inciso II e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...).

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os artigos 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal serem isentas de custas judiciais e emolumentos.

Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência porque não ocorreu à atuação desse profissional de forma 

resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o que exime a Fazenda 

- Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Itiquira-MT, 07 de Janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000842-35.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA 

CÍVEL DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT. PROCESSO N.º: 

10008423520198110027 EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

EXECUTADO: ELISANGELA DA SILVA LIMA EXPEDIENTE: 

10.000.05757/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, por sua advogada que esta subscreve, 

com endereço eletrônico paola.fernandes@caixa.gov.br e telefone 

profissional (65) 21223-6511, vem respeitosamente à elevada presença 

de V. Excelência, requerer a juntada do comprovante de pagamento de 

diligência de oficial justiça. Termos em que pede e aguarda deferimento. 

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Paola Cristina Rios P. Fernandes 

OAB/MT 9.510 Advogada/CAIXA

Notificação

Notificação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000069-87.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KETHYN DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Notifico a Procuradora do Autor na Pessoa de sua Advogada, para que a 

mesma notifique seu cliente para que ele compareça na Secretaria da 

Vara para assinar e pegar o termo de guarda.

Notificação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000913-37.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. P. J. (AUTOR(A))

F. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA DOS SANTOS NOGUEIRA OAB - 048.723.271-28 

(REPRESENTANTE)

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. H. P. (REU)

 

Notifico Vossa Senhoria, para que comunique a Sra Flavia dos Santos 

Nogueira à comparecer na secretária da Vara, para assinar e pegar o 

termo de Guarda Provisório.

Notificação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000743-65.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO BATISTA DE MORAIS (REQUERENTE)

ZEILA MARTINS DO NASCIMENTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS Processo nº: 

1000743-65.2019.8.11.0027 Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Polo 

Ativo: ZEILA MARTINS DO NASCIMENTO MORAIS e outros Polo Passivo: 

JOSÉ DIVINO BATISTA DE MORAIS CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento 

à R. Decisão constante no Id. 27160616, que nos autos protocolados sob 

o nº 1000743-65.2019.8.11.0027, em trâmite nesta Comarca, tendo como 

Parte Autora ZEILA MARTINS DO NASCIMENTO MORAIS, inscrito(a) no 

CPF nº 615.608.551-34, e como Parte Requerida JOSÉ DIVINO BATISTA 

DE MORAIS, inscrito(a) no CNPJ nº 002.900.991-02, por ocasião dos 

serviços prestados, Dra Layane Inácio Parreira (OAB/MT 20.241-O) 

(ADVOGADA), para defender os interesses da Parte Autora. Certifico, 

ainda, que o MM. Juiz de Direito arbitrou os honorários advocatícios no 

importe de ( 5 ) URHs/2020, equivalente ao valor R$ 4.642,55 ( quatro mil 

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta de cinco centavos ), 

conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 25081244, a serem 

pagos pelo Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é 

o que me cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" Gestor(a) 

Judiciário(a) DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de ITIQUIRA, 

Estado de Mato Grosso, em 13 de janeiro de 2020. Eu, ROBSON DA SILVA 

SOUZA, digitei., Gestora Judiciária, conferi e subscrevi. A autenticidade 

desta certidão poderá ser certificada no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Notificação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000086-26.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 Certidão de Honorários Processo nº: 

1000086-26.2019.8.11.0027 Ação: GUARDA (1420) Polo Ativo: JOSILENE 

DA SILVA LUZ Polo Passivo: FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA CERTIFICO E 

DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão constante no Id. 25081244, que nos 

autos protocolados sob o nº 1000086-26.2019.8.11.0027, em trâmite nesta 

Comarca, tendo como Parte Autora JOSILENE DA SILVA LUZ, inscrito(a) 

no CPF nº 609.855.553-27, e como Parte Requerida FRANCILDO RIBEIRO 

DE SOUSA, inscrito(a) no CNPJ nº 413.852.658-76, por ocasião da 

instrução do feito, o(a) Dr.(ª) GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES 

MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB 25.453/MT, para defender os interesses da 

Parte Autora. Certifico, ainda, que o MM. Juiz de Direito arbitrou os 

honorários advocatícios no importe de (1,5) URHs/2019, equivalente ao 

valor R$ 1.392,76 ( Um mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e 

seis centavos ), conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 

25081244, a serem pagos pelo ESTADO. Em relação ao que foi 

determinado, é o que me cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" 

Gestor(a) Judiciário(a) DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 

ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, em 14 de janeiro de 2020. Eu, ROBSON 

DA SILVA SOUZA, digitei., Gestora Judiciária, conferi e subscrevi. A 

autenticidade desta certidão poderá ser certificada no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000171-12.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. S. C. M. (REQUERIDO)

W. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA APARECIDA SILVEIRA DE MORAIS OAB - 050.759.921-70 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000171-12.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: LUCAS ALEXANDRE MORAES MESTRE REQUERIDO: 

WAGNER SOARES DA SILVA, K. F. S. C. M. REPRESENTANTE: CAMILLA 

APARECIDA SILVEIRA DE MORAIS Vistos. DEIXO de homologar o acordo 

firmado entre as partes (ID 23494795), porquanto deve ser comprovada a 

paternidade alegada para fins de retificação do Registro de Nascimento do 

menor Kaio Fernando Soares Campos Morais, de modo que inconcebível a 

alteração do mesmo diante de mera concordância do requerido, 

carecendo de instrução processual, porquanto a medida a se impor, é o 

prosseguimento do feito. Destarte, INTIME-SE a parte requerida para 

apresentar contestação, no prazo legal. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de 

janeiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000501-09.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA CARVALHO PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS Processo nº: 

1000501-09.2019.8.11.0027 Ação: INTERDIÇÃO (58) Polo Ativo: MARIA 

AUXILIADORA CARVALHO PAULINO e outros Polo Passivo: TEREZA DE 

SOUZA CERTIFICO , em cumprimento à R. Decisão constante no Id. 

26658943,  que nos  au tos  p ro toco lados  sob o  n º 

1000501-09.2019.8.11.0027 , em trâmite nesta Comarca, tendo como Parte 

Autora MARIA AUXILIADORA CARVALHO PAULINO, inscrito(a) no CPF nº 

936.346.331-15, e como Parte Requerida TEREZA DE SOUZA , inscrita no 

CNPJ nº ° 030.192.321-39, por ocasião dos serviços prestados, o Dr 

Renato Gonçalves Raposo inscrito na OAB n° 9.892-MT foi nomeado para 

defender os interesses da Parte Autora no Ato em audiência. Certifico, 

ainda, que o MM. Juiz de Direito arbitrou os honorários advocatícios no 

importe de ( 1,5 ) URHs/2020, equivalente ao valor R$ 1.392,76 ( Um mil 

trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos ), conforme 

consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 26658943, a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me 

cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" Gestor(a) Judiciário(a) 

DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de ITIQUIRA, Estado de Mato 

Grosso, em 17 de janeiro de 2020. Eu, ROBSON DA SILVA SOUZA, 

digitei., Gestora Judiciária, conferi e subscrevi. A autenticidade desta 

certidão poderá ser certificada no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000822-44.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ARAUJO RIOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA VAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000822-44.2019.8.11.0109 Vistos. Trata-se de cautelar de 

arresto em caráter antecedente, ajuizado por LEANDRO ARAÚJO RIOS DA 

SILVA em desfavor de DALVA VAZ DA SILVA sustentando, em síntese, 

que a requerida estaria dilapidando o patrimônio que supostamente o 

requerente teria direito. Conforme consta nos autos, a requerida é 

companheira de Roberto Francisco da Silva, o qual é genitor do 

requerente, e, ela estaria envolvida no desaparecimento e assassinato do 

pai do mesmo, situação que se encontra em apuração em ação penal 

própria. Informa em pedido inicial, que após o desaparecimento de 

Roberto, seu companheiro, não avisou nenhum parente ou o filho (autor), 

tendo iniciado a vendas de todo o patrimônio em comum (gado, bens, etc). 

Por tal razão, uma vez que a mesma estaria envolvida no suposto 

assassinato de seu pai, busca a tutela judicial para que, com o poder geral 

de cautela (liminar) determine que a mesma se abstenha de qualquer ato 

de negociação dos bens existentes, logo, o deferimento para que as 

contas bancárias existentes (em nome do de cujus e de Dalva) sejam 

bloqueadas (bacen jud), evitando-se a mesma faça saques nas 

respectivas contas, ainda, seja procedido o bloqueio via RENAJUD dos 

bens de propriedade do de cujus e da requerida Dalva. Por fim, pugna pelo 

deferimento judicial de bloqueio via sistema CNIB, com escopo de efetuar 

os bloqueios de matrículas em nome do de cujus e da requerida, e, ao 

final, seja expedido mandado respectivo para arrestar todos os bens na 

propriedade “Assentamento Santa Ana”, lote 63, neste munício de Itiquira, 

logo, seja procedido a expedição de ofício ao Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso para bloqueio de transferência 

de semoventes, além do fornecimento de extratos dos últimos 05 (cinco) 

meses – CPF nº 518.138.406-44. Diante disso, pede a concessão, inaudita 

altera pars, de tutela de urgência para o fim de conceder os requerimentos 

acima mencionados. É a síntese do necessário. DECIDO. Narra o pedido 

inicial que, o autor é filho de Roberto Francisco da Silva, o qual estaria 

desaparecido desde o mês de julho de 2019, inclusive, já distribuída ação 

penal para investigação do suposto assassinato do mesmo, tendo como 

copartícipe a requerida Dalva. O autor sustenta que desde o 

desparecimento de seu pai, a requerida que é ex-companheira do de cujus 

vem dilapidando o patrimônio, fato que poderá prejudicar o autor que é 

filho e herdeiro. Diante dos fatos, pugna pela concessão de liminar para 

realização de bloqueios via renajud, bacenjud e de bens, com proposito de 

resguardar os bens até a expedição de certidão de óbito, que aguarda a 

realização de exame de DNA para confirmar se os restos mortais 

encontrados são de seu pai, e, então, distribuir a respectiva ação de 

inventário/arrolamento. Ainda, requer a expedição de mandado de arresto 

para busca e bloqueio de bens que estejam na área rural indicada. Pois 

bem, em análise ao apresentado pelo autor, bem como a documentação 

que instrui o pedido inicial, verifico que os requerimentos ainda restam 

pendentes de dilação probatória, tanto para comprovação, mesmo que de 

forma superficial para demonstrar ao juízo a dilapidação do património, 

como da existência dos mesmos. Neste sentido, a tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). No caso 

em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de 

natureza cautelar, deixou de comprovar os indícios mínimos para sua 

concessão, razão esta que, por ora, não verifico os pressupostos legais 

acima citados. Sobre o tema, confiram-se o seguinte julgado: “O arresto é 

instrumento de garantia invocável quando demonstrado o interesse 

processual, ou o fumus boni iuris. Caracteriza-se causae arresti o risco 

ou a presumível insolvência, permitindo, em tal situação, o advento da 

medida constritiva de bens. Todavia, a responsabilidade civil objetiva pode 

ser manejada se configurada alguma das hipóteses do art. 811, do CPC.” 

(TJSC, AI 4.236, 3ª Câmara Cível, COAD 41.798). Diante desse cenário, 

nessa sede de cognição superficial, tenho que não esta configurada a 

verossimilhança do direito alegado, pois, ainda é necessária uma dilação 

probatória com a respectiva instrução para que o autor possa trazer ao 

Juízo base suficiente para concessão da liminar vindicada. Ademais, para 

concessão do almejado, não deve conter dúvidas ou depender da 

oportunização de provas, razão pela qual, o indeferimento neste ato é 

medida que se impõe. Assim sendo, considerando a fundamentação acima 

e a ausência de documentação mínima para confirmar as alegações 

descritas em exordial, INDEFIRO, por ora, a tutela/liminar requerida. 

Porquanto, defiro os benefícios da gratuidade processual. Expeçam-se 

ofícios as agências bancárias deste município, para que no prazo de 20 

(vinte) dias informem a existência de conta bancária em nome de Roberto 

Francisco da Silva e, os saldos existentes. CITE-SE/INTIMEM-SE requerida 

para que no prazo legal apresente a contestação aos fatos alegados. 

Certificado o necessário, sendo o caso, intimem-se o autor para no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentar impugnação. Após, volte concluso. Em 

tempo, a secretaria para que verifique se a requerida ainda continua 

segregada pela decretação da prisão preventiva em ação penal, devendo 

ser certificado nos autos, logo, o mandado de citação deverá ser 

expedido para cumprimento tanto no endereço informado na inicial, como 

no local onde supostamente encontrar-se reclusa. Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. CUMPRA-SE. Itiquira/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000566-04.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

ESTELA MARIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSIMAR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

VALDIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUITA PEREIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos n.º 1000566-04.2019.811.0027 SENTENÇA Trata-se de ação de 

inventário, por arrolamento, promovido por Maria Aparecida Alves de 

Souza. Conforme consta nos autos, após a propositura da respectiva 

ação, foi determinado o recolhimento das custas iniciais ou pagamento das 

parcelas respectivas, diante do indeferimento da gratuidade processual. A 

parte autora devidamente intimada a efetuar o pagamento, não fez, 

conforme comprova certidão anexa aos autos (ID 26979818). Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. Fora 

verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada por diversas vezes, conforme descrevem as 

decisões colacionadas aos autos (ID 26476854 e 22542048). Apesar das 

determinações deste Juízo, a parte autora não cumpriu com aquilo que é 

devido. Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, 

inciso I e 330, inciso IV ambos do Código de Processo Civil e, ainda, 

determino o arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Transitada 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Itiquira/MT, 19 de dezembro de 2019. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000304-54.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº: 1000304-54.2019.8.11.0027 Vistos, etc. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial, e 

determino seu processamento independente do recolhimento de custas, 

nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Vislumbrando a possibilidade 

de decisão pelas próprias partes, DETERMINO a REMESSA deste feito à 

Conciliadora Judicial desta Comarca. Assim, intime-se a parte requerente, 

na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do Código de Processo 

Civil), e cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do 

mesmo códex, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelos requeridos na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (artigo 334, §5º, do Código de Processo Civil). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado das partes à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, do novo códex, e, ainda que 

não contestada à ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente (artigo 344). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-30.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-32.2013.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO FIDELIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (REQUERIDO)

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010037-32.2013.8.11.0027. Vistos. Intime-se a parte autora, através de 

seus novos procuradores (ID 18852694), para que no prazo de 05 (cinco) 

dias requeira o que for de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itiquira/MT, 05de dezembro de 2019. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-06.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANY GABRIELY SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010062-06.2017.8.11.0027. Vistos. DEFIRO o requerimento 

(doc.11819073), no que tange à pesquisa de endereço do requerido via 

BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD. Restando frutífera a pesquisa, CITE-SE a 

parte requerida nos termos legais. Não encontrado endereço atual, , 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 05de dezembro de 2019. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010099-04.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT5847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010099-04.2015.8.11.0027 Polo Ativo: JOSE MARIA Polo 

Passivo: BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, assim sendo, 

retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação como 

Cumprimento de Sentença, efetivando as demais alterações na Secretaria 

do Juizado Especial. Consta nos autos que a parte Executada depositou o 

valor da condenação (ID 8244678). A seu turno, a parte Exequente 

concordou com o pagamento realizado e informou nos autos o número da 

conta bancária para recebimento do valor (ID 21317989). Assim, DEFIRO o 

pedido do credor e autorizo a expedição de alvará, observando-se os 

dados bancários por ele indicados. Diante do exposto, considerando a 

quitação do débito e a inexistência de outras obrigações entre as partes, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC. 

Intimem-se as partes, dando-lhes ciência do alvará que será expedido. 

DETERMINO à secretaria que retifique a autuação, fazendo constar o 

nome da ação como Cumprimento de Sentença. Após, proceda-se o 

arquivamento dos autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 
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Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

29 de novembro de 2019. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-19.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA ROCHA FRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ismael Braga da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A DEFESA DO REQUERIDO PARA APRESENTAR A IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-19.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA ROCHA FRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ismael Braga da Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR PARA APRESENTAR A IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-14.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PERES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DECISÃO Processo: 

8010012-14.2016.8.11.0027. Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 05de dezembro de 2019. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-14.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000199.14.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: ESPEDITO 

PEREIRA DA SILVA Vistos, Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, 

MATERIAIS E MOVEIS LTDA – ME em face de ESPEDITO PEREIRA DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Requereu a parte 

Promovente a condenação da parte Promovida ao pagamento da quantia 

de R$ 10.761,13 (dez mil, setecentos e sessenta e um reais e treze 

centavos). Juntou aos autos Instrumento Particular de Confissão de Dívida 

e planilha de cálculo. Pois bem, verifica-se que as partes em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 12 de dezembro de 2019 às 

13h30m (treze horas e trinta minutos), transigiram com o objetivo de por 

fim ao presente feito (ID 27339154). Dessa forma, nos termos do artigo 

840 do Código Civil, a homologação do acordo é medida que se impõe. Por 

tais considerações, HOMOLOGO, por sentença, para que surta e produza, 

os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, 

nestes autos, em conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 09 de janeiro de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 01/2020 - DF

O Excelentíssimo Senhor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Jauru/MT, no uso de suas atribuições 

legais, consubstanciado na Resolução n.º 154 de 13 de julho de 2012, do 

Conselho Nacional de Justiça, e por todo o conteúdo da Seção 32 – 

artigos 1.598 a 1.659 da Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso,

RESOLVE:

 CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta Comarca, para participarem do cadastro de habilitação, 

com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional de processos realizados nesta Vara de Execução Penal ou 

Juizado Criminal.

1. Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal e Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio e que 

se adequem as exigências da Resolução nº 154 do CNJ.

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. Quem pode participar:

Podem concorrer entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 

regulamente constituídas, desde que:
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a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltada à criança e ao adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade.

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1. Quem NÂO pode participar:

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações Internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 (um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

3. Do prazo e local da inscrição:

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail da Diretoria a 

seguir: jauru@tjmt.jus.br.

4. Da documentação:

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no art. 1.625 da CNGCGJ, quais sejam:

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e 

registrado em Cartório;

b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios 

ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública 

solicitante;

c) número do CNPJ da entidade;

d) os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas 

esferas federal, estadual e municipal.

5. Da Seleção e divulgação do resultado:

Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com 

a equipe da Diretoria, criada através da Portaria nº 23/2017-DF.

Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiveram os cadastros aprovados.

6. Apresentação do Projeto:

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10 (dez) 

dias, no modelo previsto no anexo V deste Edital, contado do prazo da 

publicação da lista das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro da Comarca.

O contato poderá ocorrer pelos telefones 65 3244 1368, 65 3244 1263 ou 

65 3244 2013, ramal 200 e do e-mail jauru@tjmt.jus.br.

Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

Jauru, 20 de janeiro de 2020.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-90.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DONILIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·13 de dezembro de 2019. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-73.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. N. D. M. G. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja intimada a 

parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim de que efetue o 

pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a ser recolhida 

mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, 

“Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos a respectiva guia e comprovante, possibilitando, 

assim, o cumprimento do mandado a ser expedido nos autos; 2. Seja 

intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento deverá ser 

realizada de modo a constar a correta identificação do processo, sob 

pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado. Jauru/MT, 7 de 

janeiro de 2020. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor 

Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000808-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - RO3598 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 
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data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 28/01/2020 Hora: 14:00 . Jauru/MT, 7 de janeiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000743-05.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. R. T. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 28/01/2020 Hora: 13:00 . Jauru/MT,·10 de janeiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000723-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICO SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 21/01/2020 Hora: 14:00 . Jauru/MT,·10 de janeiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-17.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 Processo n. 1000393-17.2019.8.11.0047 AUTOR(A): ANIZIA 

MARIA DOS SANTOS RÉU: BANCO PAN Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Exibição de Documentos e Pedido de Indenização por 

Danos Morais, proposta por ANIZIA MARIA DOS SANTOS, em face do 

Banco PAN. Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de 

dificultar o julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do 

CPC, aliado ao REsp nº 1.349.453-MS, representativo de recursos 

repetitivos, que refere a necessidade de prévio requerimento 

administrativo na ação cautelar de exibição de documentos bancários, 

senão vejamos: VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato 

bancário. Necessidade de prévio requerimento administrativo. REsp n.º 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos. Requerimento 

inexistente. Falta de interesse processual. Hipótese de extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inv. VI, do 

NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência 

do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP 

10368764920158260506 SP 1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso 

Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, 

determino: 1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos 

documento que indique o requerimento administrativo do contrato bancário 

objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento 

em prazo razoável. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru 

– MT, 12 de dezembro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-63.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000377-63.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

SEBASTIAO RODRIGUES SOARES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

proposta por SEBASTIÃO RODRIGUES SOARES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. A 

parte autora, no ID 22013899, requer a desistência do feito, pugnando por 

sua homologação. É o breve relato. Decido. Conforme o acima delineado, a 

parte autora pugnou pela desistência da ação. Assim necessário se faz a 

extinção do processo, salientando que inexistiu a citação. DISPOSITIVO. 

Posto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte autora, nos termos do 

art. 90, caput, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, nos termos do 

art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, certifique-se e, após, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para providências. Jauru – MT, 17 de 

dezembro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000701-53.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CARBO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 
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VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja intimada a 

parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim de que efetue o 

pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a ser recolhida 

mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, 

“Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos; 2. Seja intimada, 

ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento deverá ser realizada 

de modo a constar a correta identificação do processo, sob pena de 

inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado. Jauru/MT,·10 de 

dezembro de 2019. [assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor 

Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico, para que 

apresente Impugnação à Contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias. Jauru/MT,·5 de dezembro de 2019. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000289-25.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI BEDONI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado. CONSIDERANDO o inteiro teor da certidão id. n.º 

26514361,·IMPULSIONO·os presentes autos, a fim de que: 1. INTIMAR o 

advogado da parte autora, via Diário de Justiça Eletrônico para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias promova o andamento do feito requerendo o 

que entender pertinente. Jauru/MT,·5 de dezembro de 2019. [assinado 

eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-47.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI FERNANDES DOS REIS (EXECUTADO)

WELVES DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000003-47.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

WELVES DE OLIVEIRA SILVA, ELI FERNANDES DOS REIS Vistos. 

Sentença->Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI NOROESTE MT 

ACRE em face de WELVES DE OLIVEIRA SILVA (AVALISTA) e ELI 

FERNANDES DOS REIS. Partes qualificadas nos autos. Há acordo firmado 

entre as partes e juntado aos autos (id 25352667), pugnando pela 

homologação judicial e suspensão do processo “si et in quantum”, a fim de 

que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Constato a existência 

de procuração outorgada ao causídico (id 17254039), com poderes para 

transigir e acordar, bem como o pacto foi subscrito pela própria parte 

devedora. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO Tratando-se de direito 

disponível das partes a composição é o melhor caminho para a solução 

dos conflitos, neste norte, a homologação do acordo entabulado é medida 

de direito que se impõe. Desta forma, o magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, se a 

matéria comporta disposição, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados. E necessária se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes. DISPOSITIVO Assim, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes supramencionadas, nos termos da petição (id 25352648), e 

determino a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo 

credor para que a devedora/executada cumpra voluntariamente a 

obrigação, nos termos do art. 921, V e art. 922, ambos do Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários, nos termos 

do acordo. Recolha-se o mandado de citação e constrição de bens (id 

22373170), independentemente de cumprimento. Transcorrido o prazo da 

suspensão e sem necessidade de prévia conclusão intime-se a parte 

exequente para que manifeste sobre o efetivo adimplemento. Intime-se. 

Cumpra-se. Jauru-MT, 28 de novembro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000381-03.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDI DE MELLO CORREIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 
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Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 28/01/2020 Hora: 15:00 . Jauru/MT,·17 de janeiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 1273-02.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 18 de dezembro de 2019.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 600-09.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suessa Lima Neiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara de Araújo Ferlin - 

OAB:OAB/MT 17.546, DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - 

OAB:OAB/MT 24.919, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:OAB/MT 14.554/E, Najla Milena Castro da Silva - OAB:OAB/MT 

13.630, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT0009495O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 18 de dezembro de 2019.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35638 Nr: 435-25.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

 CONSIDERANDO o inteiro teor da impugnação de ref.: 63 dos autos, bem 

como a certidão de tempestividade de ref.: 65 dos autos, IMPULSIONO os 

presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seu advogado, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da 

impugnação (ref.: 63), requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 18 de dezembro de 2019.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 2503-40.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BERNARDINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Moreira do Nascimento, GLACIELA 

SILVA DE ARAÚJO MOREIRA, Opercio de Oliveira, EVA PELEGRINI CALBO 

DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO, MICHELLE CALBO DE 

OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogados, via DJE, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

JANEIRO de 2020, às 15h30min, no Edifício do Fórum de Jauru/MT.

2. INTIMÁ-LA ainda, a fim de que efetue o pagamento referente à diligência 

do Oficial de Justiça, a ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão 

de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo 

de 15 (quinze) dias, identificando o local da intimação de cada 

intimando(a), devendo ser acostado aos autos a guia e o respectivo 

comprovante, possibilitando, assim, o cumprimento do mandado a ser 

expedido nos autos;

3. INTIMÁ-LA, por fim, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 
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processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 18 de dezembro de 2019.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15062 Nr: 876-45.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLdS, SLdS, VLLdS, WLdS, LLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:19732/O

 Vistos, etc.

Sentença-> Com Resolução do Mérito->Extinção da Execução ou do 

Cumprimento da Sentença.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por PATRÍCIA 

LOURENÇO DA SILVA, SABRINA LOURENÇO DA SILVA, WILLIAN 

LOURENÇO DA SILVA e LARISSA LOURENÇO DA SILVA, representados 

pela genitora VERA LÚCIA LOURENÇA DA SILVA, em face de LUIZ 

CARLOS DA SILVA.

Às (fls. 102) após pugnado pelo Parquet, foi decretada a prisão do 

executado.

Atualizado o débito (fls. 104/108), houve o cumprimento do mandado de 

prisão no dia 8/11/2019 (fls. 114/120), estando o executado recolhido na 

cadeia da Comarca de Araputanga-MT desde então.

Conforme se extrai dos autos (fls. 121), o Presentante do Ministério 

Público informa que a parte exequente compareceu a Promotoria dizendo 

que recebeu do executado a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

em dinheiro, conforme recibo (fl. 122) e, que com o referido valor, se dava 

por satisfeita.

Por essa razão, não vislumbrando óbice ao acordo firmado requer a 

extinção da presente execução.

É o relatório. Decido.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial, no 

caso dos autos as partes entraram em acordo e o executado quitou sua 

obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, uma vez que satisfeita a 

dívida pelo devedor.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, mas 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

REVOGO a prisão civil decretada em desfavor de LUIZ CARLOS DA 

SILVA.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do executado.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Araputanga-MT, local onde 

o executado se encontra preso.

Levantem-se eventuais restrições realizadas em desfavor da parte 

requerida.

Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, 

com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31908 Nr: 721-71.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Vicente Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei...

CONSIDERANDO que apesar devidamente intimada a autarquia executada 

não se manifestou nos autos quanto à implantação do benefício, conforme 

referências 3 e 10 do Sistema Apolo, IMPULSIONO os autos a fim de:

1. INTIMAR o advogado da parte exequente, via DJE, para que se 

manifeste nos autos requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Jauru, 19 de dezembro de 2019.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36189 Nr: 666-52.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Erotildes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ LOPES - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da petição de ref.: 109 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerente/exequente, através de seu advogado, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 19 de dezembro de 2019.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30972 Nr: 822-45.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sania Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 
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Conselho da Justiça Federal - CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31126 Nr: 991-32.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma de Assis Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por SELMA DE ASSIS 

CAETANO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Partes qualificadas no feito.

 Em sede de recuso de apelação as partes entabularam acordo 

homologado (fls. 100/101).

Informado o depósito do crédito (fl. 133). Após, fora determinada a 

expedição do alvará para levantamento do valor devido(fls. 139/140).

Por fim, há petição da exequente informando a quitação integral do crédito, 

bem como requer a extinção nos termos do art. 924, II, do CPC (fls. 

144/146).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Conforme o delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Jauru-MT, 18 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53130 Nr: 846-29.2019.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Diante do exposto, com fundamento na garantia da ordem pública e na 

conveniência da instrução criminal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

de WAGNER GOMES BATISTA, porque incide, in casu, a cláusula rebus 

sic standibus (art. 316 do CPP). Cumpra-se o determinado às fls. 65, 

providenciando e expedindo o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53629 Nr: 1088-85.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Gomes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Diante do exposto, com fundamento na garantia da ordem pública e na 

conveniência da instrução criminal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

de WAGNER GOMES BATISTA, porque incide, in casu, a cláusula rebus 

sic standibus (art. 316 do CPP). CUMPRA-SE o determinado na Ref: 

65.PROVIDENCIE-SE e EXPEÇA-SE o necessário. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49030 Nr: 1408-72.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Roberto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 certifico para os devidos fins e dou fé, que conforme determinação da 

MM. Juiza de Direito Drª. Luciene Kelly Marciano Roos, procedo a intimação 

do Réu do inteiro teor da decisão juntada nos autos conforme ref. 36:

 Cód. 49030

 Vistos, etc.

 Decisão->Determinação.

 Cuida-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado 

pela Defesa de LUIZ CARLOS ROBERTO DE SOUZA, conforme Ref: 31. 

Parte já qualificada nos autos em exame.

 Pois bem. Consoante o disposto no art. 4°, inciso II, do Provimento n. 

17/2019-CM, de 02 de setembro de 2019, é vedada a apreciação no 

plantão judiciário de pedido de reconsideração ou reexame.

 Destarte, atenta ao período de Plantão Judiciário estabelecido pelo 

Provimento n. 27/2019-CM, de 13 de novembro de 2019, deixo de 

conhecer do pedido, diante da expressa vedação regimental.

 Noutro norte, revogo a nomeação de Ref: 26, pois constituída defesa pelo 

acusado, conforme se depreende da procuração carreada (Ref: 31).

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35839 Nr: 510-64.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROTHEA CANHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:
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1. INTIMAR as partes para que fiquem cientes do retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para, querendo, se manifestem requerendo 

o que entender pertinente.

Jauru, 7 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33216 Nr: 528-22.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silverio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a autarquia requerida manifestou concordância com 

os cálculos apresentados (fls. 112 v°), IMPULSIONO os presentes autos, a 

fim de:

1. INTIMAR a parte exequente, através de seu advogado, visa DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 8 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52485 Nr: 521-54.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeymes de Oliveira Lima, MATHEUS FELIPHE 

BITES, João Marcelo da Conceição Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO GASCH 

HARRIS - OAB:19540/O, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - 

OAB:6702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474, RONALDO 

NOGUEIRA MACHADO - OAB:5311

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que o presentante do Ministério Público apresentou suas 

derradeiras alegações na ref.: 269 dos autos, IMPULSIONO os presentes 

autos, a fim de:

1. INTIMAR a defesa dos acusados Jeymes de Oliveira Lima e Matheus 

Feliphe Bites, através de seus advogados via DJE e, do acusado João 

Marcelo da Conceição Pereira, através de seu advogado nomeado, por 

mandado para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentem suas 

derradeira alegações.

 Jauru, 8 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53629 Nr: 1088-85.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Gomes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da decisão de ref. 65 dos autos, bem como 

a expedição da missiva para oitiva da testemunha indicada na referida 

decisão, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a defesa técnica do acusado, via DJE para que fique ciente da 

expedição da missiva direcionada a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, 

com a finalidade de proceder a oitiva da testemunha Wellington Lima da 

Silva.

Jauru, 9 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49030 Nr: 1408-72.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Roberto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 (...)DELIBERAÇÕES FINAIS:Pelo exposto, em observância ao art. 316 do 

CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do implicado LUIZ CARLOS 

ROBERTO DE SOUZA e FIXO as seguintes medidas cautelares diversas 

da prisão (art. 319, do CPP), mediante termo de compromisso:a)Não 

manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação;b)Não 

mudar de endereço sem prévia informação ao Juízo;c)Proibição de 

ausentar-se da Comarca por mais de 05 (cinco) dias, sem autorização 

judicial;Expeça-se alvará de soltura, bem como dê-se baixa no 

BNMP.Certifique-se, intime o causídico para apresentar de defesa pelo 

implicado. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 8315 Nr: 506-42.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA NATALINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 
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OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por DIVINA NATALINA 

DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Partes qualificadas no feito.

Iniciado o cumprimento de sentença (fls. 133/135).

Julgado improcedentes os embargos à execução opostos pelo INSS (fls. 

143/145).

Foi determinada a expedição das requisições de pequeno valor (fls. 

149/151).

O INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito (fls. 156/157).

Vinculado os valores (fl. 158), a parte exequente intimada informou os 

dados bancários requerendo a expedição dos alvarás de levantamento (fl. 

159).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que os valores já 

se encontram devidamente depositados (fls. 156/157).

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Nesse diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Expeça-se os alvarás judiciais de levantamento para recebimento dos 

valores, observando os dados bancários apresentados (fl. 159), 

conforme poderes para essa finalidade (fl. 8).

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49249 Nr: 1561-08.2018.811.0047

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias de Souza Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade

Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL instaurado para apuração da infração 

penal capitulada no art. 7º, IX da Lei 8.137/1990, em face de ENÉIAS DE 

SOUZA COIMBRA.

O Acordo de Não Persecução Penal aceito pelo implicado, auxiliado por 

seu Defensor, foi devidamente homologado (fls. 54/55).

Informado o cumprimento, como se observa dos comprovantes juntados 

aos autos (fls. 56/59).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do(a) autor(a) do fato ENÉIAS DE SOUZA COIMBRA (fls. 60).

Fundamento. Decido.

Observa-se que o(a) autor(a) ENÉIAS DE SOUZA COIMBRA, aceitou e 

cumpriu o acordo de não persecução penal consistente no pagamento de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), em aquisição de matérias de necessidade da 

Vigilância Sanitária de Jauru/MT e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado 

ao Fundo Municipal de Saúde, da forma especificada na transação (fls. 

54/55), conforme se depreende dos comprovantes de (fls. 56/59) e da 

cota Ministerial (fls. 60), razão pela qual a extinção da punibilidade é de 

rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 18, § 11, da Resolução nº 

181/2017 do CNMP, declaro extinta da punibilidade de ENÉIAS DE SOUZA 

COIMBRA e, por conseguinte, determino o arquivamento dos autos.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Intime-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 48309 Nr: 1026-79.2018.811.0047

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos etc.

Com Resolução do Mérito->Extinção da Punibilidade

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apuração da infração penal 

descrita no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 34, parágrafo único, III, da Lei 

9.605/98, tendo como suposto autor do fato JOSÉ CARLOS DA SILVA.

O Ministério Público e o suposto infrator entabularam ACORDO DE NÃO 

PERSECUÇÃO PENAL, fls. 54/56.

O juízo homologou o acordo firmado entre as partes (fls. 60/61).

Após, o Parquet informou nos autos que o implicado cumpriu os termos do 

acordo e, por conseguinte, foi requerida a declaração de extinção da 

punibilidade do agente (fls. 67).

É o relatório

Fundamento e Decido.

Observa-se que o autor do fato aceitou e cumpriu o acordo de não 

persecução penal, conforme se depreende dos documentos de folhas 

62/63, razão pela qual a extinção da punibilidade é de rigor.

Sobreleva pontuar que o instituto em comento vem previsto na Resolução 

n° 181, de 07 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de JOSÉ CARLOS DA 

SILVA, pelo cumprimento integral do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 

PENAL.

Encaminhem-se a arma de fogo e munições apreendidas nos autos (fls. 

08) ao Comando do Exército, à luz do art. 25 da Lei 10826.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Transitada em julgado, certifique-se e, após, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47044 Nr: 305-30.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorico Ogenio Ribelatto, Warlen Almeida dos 

Santos, Rafael da Silva, Nilson Peu da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869-MT, JANDERSON FREITAS DA COSTA - OAB:21490/O, 

JOHN LESTER ALVES FERREIRA - OAB:24401/O, Matheus Salomé de 

Souza - OAB:24.554/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR os 

réus RAFAEL DA SILVA e DORICO OGÊNIO RIBELATTO, como incursos 

nos delitos capitulados no art. 157, §2º, I, II, IV e V do CP (por duas 

vezes), em concurso formal (art. 70 do CP) com o art. 244-B do ECA c/c 
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art. 29, caput, do CP, bem como ABSOLVER os réus WARLEN ALMEIDA 

DOS SANTOS e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, nos termos do art. 386, 

VI, do CPP.Passo, consequentemente, a dosar a pena. (...) PENA 

DEFINITIVA: Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu RAFAEL DA 

SILVA em 7 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE 

RECLUSÃO, 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, esta fixada em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e do réu 

DORICO OGÊNIO RIBELATTO em 8 (OITO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 

24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, 370 (TREZENTOS E 

SETENTA) dias-multa, esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.7. DELIBERAÇÕES FINAIS:7.1. Do Regime Inicial 

de Pena.O regime inicial de cumprimento da pena do réu DORICO OGÊNIO 

RIBELATTO será o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.O 

regime inicial de cumprimento da pena do réu RAFAEL DA SILVA será o 

SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.7.2. DETRAÇÃOO réu 

DORICO OGÊNIO RIBELATTO está preso desde o dia 07/03/2018 (fls. 286), 

portanto, até a presente data 09/01/2020, decorridos mais de 1/6 da pena. 

Assim, realizo a DETRAÇÃO penal, fixando como restante da pena em 

06(SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 22 (VINTE E DOIS) DIAS e, por 

conseguinte, estabelecendo o regime SEMIABERTO.O réu RAFAEL DA 

SILVA está preso desde o dia 07/03/2018 (fls. 284), portanto, até a 

presente data 09/01/2020, decorridos mais de 1/6 da pena. Assim, realizo 

a DETRAÇÃO penal, fixando como restante da pena em 05(CINCO) ANOS, 

04 (QUATRO) MESES e 10 (DEZ) DIAS e, por conseguinte, estabelecendo 

o regime ABERTO.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 789-11.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Gonçalves de Abreu, Adriano Vieira de 

Almeida, Wagner Gomes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que o acusado Wagner Gomes Batista devidamente 

citado (ref.: 40) informou que possui advogada constituída na pessoa da 

causídica Dr.ª Katya Regina Novak de Moura, IMPULSIONO os presentes 

autos, a fim de:

1. INTIMAR a advogada constituída pelo acusado Dr. Katya Regina Novak 

de Moura – OAB/MT 15.989 para que, no prazo de 10 (dez) dias 

apresente resposta à acusação, por escrito, podendo arguir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

Jauru, 10 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31833 Nr: 643-77.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Matoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, nos termos do art. 485, V do Código Processo 

Civil, julgo e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, ante a COISA 

JULGADA aos autos n° 812-16.2015.4.01.3601, do 2° JEF ADJUNTO – 

Subseção Judiciária de Cáceres.Condeno a parte exequente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor descrito como excesso de execução, em consonância com 

o art. 85, §3°, I, do CPC, entretanto, suspendo a exigibilidade, nos termos 

do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33249 Nr: 561-12.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da petição de fs. 171 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogados, via DJE para que, 

fiquem cientes da juntada da petição informando a implantação do 

benefício, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

andamento do feito requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 13 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10621 Nr: 55-46.2008.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Aparecida Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.D. de Oliveira - ME, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:OAB/MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:, Cristiane de Souza Santos Silva - OAB:, Luiz 

Cláudio de Oliveira Nascimento - OAB:, MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23.748, Maristela Fátima Morizzo Nascimento - 

OAB:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação – Suspensão do Processo

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por JOSIANA 

APARECIDA MIRANDA em face de R. D. DE OLIVEIRA-ME (fls. 500/502v). 

Partes qualificadas no feito.
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 Este Juízo, às fls. 508, determinou a busca no sistema RENAJUD, a fim de 

localizar bens móveis existentes em nome da parte executada.

Como a medida restou infrutífera, foi determinada a intimação da parte 

exequente para promover o andamento do feito.

 Devidamente intimada (fls. 511 e 513/514), a parte exequente 

permaneceu silente (fls. 512 e 515).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. Decido.

 Verifica-se que as tentativas de constrição efetivadas nos autos (fls. 

503/504v e 509) restaram infrutíferas.

 Destarte, ante o silêncio da parte exequente, necessário a suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do CPC.

DISPOSITIVO.

Desta feita, considerando a ausência de bens penhoráveis em nome da 

parte executada, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 

01 (um) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição, com fulcro no 

art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

deverão os autos ser arquivados, nos termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30022 Nr: 1327-70.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Paula Regina Cardoso - OAB:OAB/MT 15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

condenando o requerido INSS a conceder à autora, ADELINA DE JESUS 

PEREIRA, o benefício previdenciário de pensão por morte, nos termos dos 

artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a citação , em 24/01/2012 (fls. 18).Nestes termos, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processual Civil, declaro extinto 

o processo, com resolução de mérito. Outrossim, tendo em vista que se 

trata de verba de caráter alimentar, determino a manutenção do 

pagamento do benefício e confirmo a liminar anteriormente concedida (fls. 

43/45).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a 

partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da 

citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, com 

fulcro no art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ. Os juros de mora, a contar 

da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de 

então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo 

o percentual aplicado à caderneta de poupança.Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como 

porque líquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30159 Nr: 1466-22.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria 

rural por idade a Sra. GERALDA DE SOUZA SILVA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a citação , em 08/03/2012 (fls. 26).Nestes 

termos, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processual Civil, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito.Outrossim, tendo em 

vista que se trata de verba de caráter alimentar, determino a manutenção 

do pagamento do benefício (fls.136) e confirmo a liminar anteriormente 

concedida (fls. 44/44-v).As parcelas vencidas serão acrescidas de 

correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros 

moratórios a partir da citação. A correção monetária, desde cada 

vencimento, pelo INPC, com fulcro no art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos 

termos do REsp 1.492.221/PR, da Relatoria do Min. Mauro Campbell 

Marques, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, a Primeira 

Seção do STJ. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa 

de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, 

até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à 

caderneta de poupança.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).Isento o 

INSS das custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 

7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita ao Reexame 

Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como porque líquida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30379 Nr: 197-11.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de 

afastar o vício suscitado e, por conseguinte, determinar o arquivamento 

dos presentes autos, visto que inexistem valores a ser pagos pela 

executada, conforme sentença prolatada nos autos dos embargos à 

execução (fls. 122/123). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30939 Nr: 789-55.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFdO, LFdO, Maria Joselene Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

condenando o requerido INSS a conceder aos autores, MARIA ELISA 

FERNANDES DE OLIVEIRA e LEONARDO FERNANDES DE OLIVEIRA, o 

benefício previdenciário de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 e 

seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do óbito do de cujus (27/11/2011) .Nestes termos, com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processual Civil, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito. Outrossim, tendo em vista que se 

trata de verba de caráter alimentar, determino a manutenção do 

pagamento do benefício e confirmo a liminar anteriormente concedida (fls. 

56/59).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a 

partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da 

citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, com 

fulcro no art. 41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, 

da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos 

Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ. Os juros de mora, a contar 

da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de 

então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo 

o percentual aplicado à caderneta de poupança.Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como 

porque líquida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32900 Nr: 233-82.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON RAMOS DA SILVA, Reylla Barcelos 

Dias Gonçalves, Elena dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados VILSON 

RAMOS DA SILVA, ELENA DOS SANTOS SILVA e REYLLA BARCELOS 

DIAS GONÇALVES, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva, o que faço com fulcro no artigo 109, inciso V, c/c 

art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 46293 Nr: 2180-69.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Visto.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu 

denúncia em face de JOVINO JOSÉ DA SILVA, pela prática, em tese, do 

delito previsto nos artigos 218-B e 147 do Código Penal.

Recebimento da denúncia na data de 07/02/2018 (ref: 4).

 Citação (ref: 17).

Resposta à acusação (ref: 34).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de FEVEREIRO de 2020, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intime-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as TESTEMUNHAS ARROLADAS à fl. 3, ref: 34.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32365 Nr: 1230-02.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCHP, IHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Suspensão do Processo

Constata-se dos autos que a parte exequente foi intimada para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a não localização de bens 

do executado, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis (fls.98).

Desta feita, não tendo sido encontrados bens da parte executada, 

determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um) ano, 

durante o qual estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, 

do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, voltará a correr a 

prescrição, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam localizados bens penhoráveis, 

deverão os autos ser arquivados, nos termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32015 Nr: 836-92.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989, VERA 

LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, IMPROCEDENTE a Impugnação à execução nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

exequente à folha 160. Isento o impugnante, Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, do pagamento das custas, na forma da pela Lei Estadual n. 

7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno a parte impugnante ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor descrito como excesso de execução (fls. 164), em 

consonância com o art. 85, §3°, I, do CPC.Transitada em julgado, 

expeçam-se os ofícios requisitórios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33645 Nr: 901-53.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enércia Monteiro dos Santos, SEBASTIÃO DE 

SOUZA CORREIA, Renato Félix de Souza, Luciana Brum da Silva, Pedro 

Batista Correia, Silva e Correia- LTDA, Silvana Vagula de Souza, Renato 

Souza rodeio e Eventos LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Emerson Pinheiro Leite - OAB:MT/19744/O, JOACIR JOSE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 4568, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - 

OAB:12079

 Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, em relação à ENÉRCIA MONTEIRO 

DOS SANTOS. Dê-se baixa em eventuais restrições que recaiam sobre 

bens móveis ou imóveis em nome de ENÉRCIA MONTEIRO DOS SANTOS, 

caso tal medida ainda não tenha sido efetiva, conforme o determinado às 

fls. 1458/1459.Defiro o pugnado pelo parquet na alínea “b” das fls. 1574. 

Aguarde-se o integral cumprimento dos demais acordos realizados. 

Transitada em julgado, certifique-se.Intime-se. Cumpra-se, providenciando 

e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 55017 Nr: 1786-91.2019.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineia Alves Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Handerson Simões da Silva - 

OAB:OAB/RO 3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Stevanelli - 

OAB:OAB-RO 6729

 Vistos, etc.

1 - Trata-se de Carta Precatória objetivando a inquirição de testemunha, 

consoante a finalidade descrita às fls. 43.

2 - Assim, designo a audiência para o dia 31 de JANEIRO de 2020, às 

13h15min (horário de Mato Grosso).

3 - Comunique-se ao Juízo deprecante.

4 - Intimem-se a testemunha, o Ministério Público e a Defesa, no caso de 

advogado constituído.

5 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

6 - Cumpra-se, conforme o deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 105 Nr: 91-06.1999.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Queiroz Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

O BANCO DO BRASIL S/A, às fls. 305 e 307/308, sustentando que o feito 

foi extinto sem a resolução do mérito, requer o desentranhamento do título 

original que embasa a inicial.

 É a síntese. Decido.

 Este Juízo, às fls. 169, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, às fls. 

213/213v, acolhendo embargo de declaração interposto, condenou o 

BANCO DO BRASIL ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

O BANCO DO BRASIL, às fls. 216/223, interpôs recurso de apelação.

 O Tribunal, conforme fls. 232/234v, negou seguimento ao recurso.

 Trânsito em julgado certificado às fls. 236.

Às fls. 301/301v, foi extinta a execução de sentença promovida por 

SILVIO QUEIROZ TELES, na forma do art. 924, II, do CPC.

 Pois bem.

 Diante do trânsito em julgado certificado às fls. 236, defiro o pedido de fls. 

305 e 307/308, autorizando o desentranhamento dos títulos originais 

anexos à inaugural.

 Após, ao arquivo, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15111 Nr: 925-86.2011.811.0047

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo INSS às fls. 127/128. Condeno a parte exequente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor descrito como excesso de execução (fls. 123), em 

consonância com o art. 85, §3°, I, do CPC, entretanto, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em julgado, 

expeçam-se os ofícios requisitórios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30016 Nr: 1320-78.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 
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OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Regina de Souza 

Oliveira em face do INSS, partes qualificadas no feito.

Aportou informação do óbito da exequente (fls. 156).

A seguir, cinco herdeiros ingressaram com pedido de habilitação e, desde 

já, apresentaram os cálculos da execução (fls. 158/185).

O Juízo determinou a intimação da Autarquia para impugnação, tendo esta 

impugnado os cálculos apresentados, bem como a habilitação dos 

herdeiros, informando que na certidão de óbito constam 08 (oito) 

herdeiros, mas apenas 05 (cinco) se manifestaram nos autos (fls. 

187-v/192).

Os herdeiros/habilitandos se manifestaram sobre os cálculos, mas nada 

aduziram sobre a existência de demais herdeiros.

Pois bem.

Malgrado as especificidades da habilitação dos herdeiros nas demandas 

previdenciárias, consoante art. 112 da Lei n° 8.213/91 , entendo que os 

habilitandos devem esclarecer quem são os demais herdeiros e a 

impossibilidade de se habilitarem nos autos, até porquanto poderá haver 

interesse de incapaz e, por conseguinte, alegação de nulidade.

Ademais, necessária a juntada de cópia da certidão de casamento da de 

cujus, visto que na certidão de óbito consta o nome: Regina de Souza 

Oliveira (fls. 164), porém, nos documentos juntados pelos herdeiros, 

afere-se o nome da genitora: Regina Leite de Oliveira (fls. 

168;172;176;180;184).

Nesse viés, cabível primeiramente a análise da habilitação para posterior 

deliberação sobre os demais pedidos da execução.

DISPOSITIVO

Posto isso, intimem-se os herdeiros/habilitandos para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informarem nos autos quem são os demais herdeiros e a 

impossibilidade de se habilitarem no feito, bem como para juntarem cópia 

da certidão de casamento da de cujus.

Expirado o prazo, intime-se o executado para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos para análise da habilitação e da impugnação aos 

cálculos apresentados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31865 Nr: 674-97.2013.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzira Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Vistos.

Despacho-> Mero Expediente

O Provimento nº 9/2017 – CGJ/TJMT recomenda a observância da 

documentação mínima necessária à instrução processual, bem como a 

adoção de medidas por Magistrados quando da prolação de sentenças de 

ações possessória, reivindicatórias e de usucapião.

Em tal cenário, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a adequação de seu pleito à previsão do art. 1º do Provimento 

nº 9/2017 – CGJ/TJMT.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32114 Nr: 949-46.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geuza Aparecida Damas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, HOMOLOGO os 

cálculos de folha 119-v.Sem condenação em custas, diante da natureza 

incidente da exceção de pré-executividade .Sem honorários advocatícios, 

visto que o acolhimento não culminou na extinção do processo .Transitada 

em julgado, EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38061 Nr: 1300-48.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA BARBARA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, a conceder o salário-maternidade a IVANILDA 

BARBARA DE SOUZA, a partir da data de nascimento da criança , 

5/1/2013, devendo ser calculado com base no salário mínimo vigente à 

época, pelo prazo descrito no art. 71 da Lei n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.As parcelas vencidas serão acrescidas de 

correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros 

moratórios a partir da citação. A correção monetária, desde cada 

vencimento, pelo INPC, nos termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos 

termos da tese firmada pelo STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão 

calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e 

incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas 

após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos 

arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a 

partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 

406 do CC /2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.034,00 (mil 

e trinta e nove reais), equivalente a um salário mínimo atual, nos termos do 

art. 85, §8°, do CPC, à luz da jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Tratando de salário-maternidade, em que a condenação 

corresponde a quatro salários mínimos, os honorários advocatícios 

sucumbenciais devem ser fixados no valor de R$ 937,00. (TRF-4 - AC: 

50094908920174049999 5009490-89.2017.404.9999, Relator: (Auxílio 

Vânia) HERMES S DA CONCEIÇÃO JR, Data de Julgamento: 31/05/2017, 

SEXTA TURMA)”.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 44398 Nr: 1120-61.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI CARLOS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade à DONIZETI CARLOS DE ASSIS, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (23/06/2015 – fls. 

21), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 

2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.Tratando-se de verba de caráter alimentar, 

concedo a tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar 

ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais).A correção monetária, desde cada vencimento, 

pelo INPC, nos termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos termos da tese 

firmada pelo STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão calculados de 

forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas)..Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do 

art. 496, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 45051 Nr: 1500-84.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA QUINTANA DE SOUZA, José Fidel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado 

na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, LEANDRA 

QUINTANA DE SOUZA, o benefício previdenciário de pensão por morte, 

nos termos dos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde o requerimento administrativo (20/06/2016 – fls. 

15).Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas anteriores 

ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, nos termos 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.Tratando-se de verba de 

caráter alimentar, concedo a tutela de urgência de natureza antecipada, a 

fim de determinar ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O 

BENEFÍCIO, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).Fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença Não sujeita 

ao Reexame Necessário, nos termos do art. 496, §3°, do CPC, bem como 

porque líquida¹.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 245-28.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZI CARLOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Posto isso, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inaugural.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36571 Nr: 798-12.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcelina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por MARIA MARCELINA 

DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Partes qualificadas no feito.

A exequente deu início ao cumprimento de sentença, apresentando 

cálculos (Ref. 72), havendo a concordância da parte executada (Ref. 81).

Foram expedidas as RPV´s e intimadas as partes (Refs. 84, 85, 86, 87, 90, 

91, 92 e 94), sem oposição (fls. 156).

Nas Refs. 98 e 99 o INSS apresenta os demonstrativos de depósito.

 Valores informados devidamente vinculados, conforme Ref. 105.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme o acima delineado, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da parte exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução 

de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 680 de 1782



Expeçam-se os competentes alvarás de levantamento das quantias 

informadas nas Refs. 98 e 99, através do SISTEMA SISCONDJ, pois 

devidamente vinculadas (Ref. 105).

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

exequente (Ref. 106). Consigno, ainda, que o causídico possui poderes 

para tanto, conforme fls. 9.

 Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37899 Nr: 1228-61.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ROSA DEBRANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.INTIME-SE o causídico para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar 

ao presente encarte processual instrumento procuratório de acordo com o 

previsto no art. 595 do CC, visto que o colacionado às fls. 9 conta apenas 

com a impressão digital da parte demandante. Com a devida regularização, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás de levantamento das quantias 

informadas nas Refs. 96 e 97, através do SISTEMA SISCONDJ, pois 

devidamente vinculadas (Ref. 103).Anoto os dados bancários para 

levantamento informados pela parte exequente (Ref. 104). CERTIFICADO o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35491 Nr: 350-39.2015.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a autarquia executada devidamente cientificada 

apresentou impugnação (ref.: 72), bem como que a referida impugnação 

foi tempestiva (ref.: 73), IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte exequente, através de seu advogado, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) se manifeste acerca da impugnação 

apresentada, requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 17 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43238 Nr: 460-67.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Posto isso, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inaugural.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 50753 Nr: 2428-98.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FIGUEIREDO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos, sob pena de extinção do processo, com fulcro 

no art. 485, §1°, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43211 Nr: 442-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a certidão de ref. 42 e requerer o que entender de direito.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30997 Nr: 848-43.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzedino Ferreira, Iolanda Julia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que as determinações contidas na sentença de fls. 

102/104 dos autos, foram integralmente cumpridas, IMPULSIONO os 

presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerente, através de seu advogado, via DJE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestem, requerendo o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento.

Jauru, 17 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 985-49.2017.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERINDO DE FREITAS PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Cuida-se de Impugnação à execução movida pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em face de GENERINDO DE 

FREITAS PRIMO.A parte executada discordou dos cálculos apresentados 

pelo exequente (fls. 103/104), sustentando que o DIB seria data da citação 

- 18/06/2017.Pois bem.Não prospera a alegação da parte impugnante, uma 

vez que na sentença constou expressamente que o DIB seria o dia 

06/04/2017 (fls. 88/89), apesar de fazer referência à data da 

citação.Salientando-se que a contradição foi afastada em seguida, com a 

interposição de embargos de declaração, nos quais novamente ficou 

estabelecido o dia 06/04/2017 como do DIB, retificando que esta seria a 

data do requerimento administrativo (fls. 101).Assim, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe.DISPOSITIVOPosto isso, julgo por 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, IMPROCEDENTE a Impugnação 

à execução nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 99 (Ref. 44). Isento o 

impugnante, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do pagamento das 

custas, na forma da pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.Condeno a parte impugnante/executada ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito 

como excesso de execução, qual seja: R$ 3.958,05 (três mil, novecentos 

e cinquenta e oito reais e cinco centavos); (fls. 103/104), em consonância 

com o art. 85, §3°, I, do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios 

requisitórios, de forma individualizada ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47271 Nr: 439-57.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Bomfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a JOÃO CARLOS BONFIM, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (14/06/2017 – fls. 16), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, declaro extinto o processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a tutela de 

urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a 

partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da 

citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos termos da tese firmada pelo 

STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão calculados de forma global 

para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos 

respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E 

serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do 

antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de 

quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC 

/2002 e 161, § 1º, do CTN . (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 639-64.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade a CARLOS APARECIDO FRANCO, na base 

de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(23/8/2017 – pág. 15), o que faço com fulcro nos art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, 

declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, I, do CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a 

tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo 

INPC, nos termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos termos da tese 

firmada pelo STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão calculados de 

forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 
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moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça .(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49573 Nr: 1756-90.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Domingos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Pois bem.Não há fatos incontroversos. Os fatos controvertidos 

dizem respeito ao preenchimento dos requisitos necessários para 

comprovação da condição de segurado especial rural e exercício da 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício 

pleiteado.Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 14 de 

ABRIL de 2020, às 15h.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 49661 Nr: 1812-26.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). DISPOSITIVOPosto isso, na forma do art. 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência pleiteada pela parte outrora e, por conseguinte, 

declaro a extinção do feito, sem resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.CERTIFICADO o trânsito 

em ju l gado  e  obse rvadas  as  f o r m a l i d a d e s  l e g a i s , 

ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30797 Nr: 636-22.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da sentença de fls. 150/151 dos autos, bem 

como a certidão de trânsito em julgado de fls. 154 dos autos, IMPULSIONO 

os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR as partes, através de seus advogados, via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifestem acerca do 

adimplemento/cumprimento do acordo homologado.

Jauru, 17 de janeiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40369 Nr: 608-15.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44259 Nr: 1053-96.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a MARLENE DE OLIVEIRA GOMES, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (29/5/2017 – pág. 

17), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 

2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.E, por conseguinte, declaro extinto o 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a tutela de 

urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O BENEFÍCIO, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a 

partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da 

citação. A correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos 

termos do art. 41-A na Lei n. 8.213/91; nos termos da tese firmada pelo 

STJ (Tema 905). Os juros moratórios serão calculados de forma global 

para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos 

respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E 

serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do 

antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de 

quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC 

/2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios 

serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F 

da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 

567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e 

legislação superveniente.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 1485-52.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mauro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a CONCEDER o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao Sr. SEBASTIÃO 

MAURO VIEIRA, devido a partir da data em que foi cessado o benefício 

auxílio-doença (25/11/2013 – fls. 28), correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário de benefício, observado o disposto na Seção III, 

especialmente no art. 33, nos termos do art. 44, da Lei n.º 8.213/91.E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Tratando-se de verba de caráter 

alimentar, concedo a tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de 

determinar ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O 

BENEFÍCIO, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).Fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 543-20.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

a SIRLEI PEREIRA LEITE, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (30/9/2014 – pág. 18).E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Tratando-se de verba de caráter 

alimentar, concedo a tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de 

determinar ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE O 

BENEFÍCIO, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e 

de juros moratórios a partir da citação. A correção monetária, desde cada 

vencimento, pelo IPCA-E, de acordo com o Julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 870947.Os juros moratórios serão calculados de forma 

global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos 

respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E 

serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do 

antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de 

quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC 

/2002 e 161, § 1º, do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios 

serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F 

da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 

567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e 

legislação superveniente.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34028 Nr: 1169-10.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CASSIMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na inicial.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-58.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY ROSA RODRIGUES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000830-58.2019.8.11.0047. AUTOR(A): IVANY 

ROSA RODRIGUES CABRAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Aposentadoria de Trabalhador 

Rural por Idade, movida por IVANY ROSA RODRIGUES CABRAL, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz a parte 

autora, em síntese, que preenche todos os requisitos necessários à 

concessão da Aposentadoria Rural por Idade. Nesse passo, requereu 

pela via administrativa a referida aposentadoria, todavia teve seu 

requerimento frustrado, visto que a parte requerida negou o benefício (ID 

27602175). Neste diapasão, buscou a via judicial. É o relatório. 

Fundamento e Decido. - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. - Da gratuidade da justiça - O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei 

(CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de conciliação ou 

mediação - Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. - Da citação - Cite-se a parte requerida, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, 

art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando a parte requerida ciente de 

que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Jauru– MT, 18 de dezembro de 2019. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000021-34.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FLAUSINO VILELA (AUTORIDADE COATORA)

WILLIAN DAVID DA HORA (AUTORIDADE COATORA)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - 010.351.431-78 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000021-34.2020.8.11.0047. IMPETRANTE: VANUZA 

PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE 

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT, MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT 

AUTORIDADE COATORA: WILLIAN DAVID DA HORA, EDUARDO 

FLAUSINO VILELA PROCURADOR: ROSANGELA FERREIRA DE MATOS 

Visto, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

VANUZA PEREIRA DOS SANTOS em face de ato praticado pelo Presidente 

do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE/MT (CMDCA), Sr. WILLIAN 

DAVID DA HORA. Partes qualificadas no feito. Aduz a parte impetrante, 

em síntese, ter participado do processo seletivo de membros do Conselho 

Tutelar do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, para o quadriênio 

2020/2023, nos termos do Edital nº 01/2019. Narra ter tido sua inscrição 

preliminar deferida (ID 28050964), assim como ter alcançado o 2º 

(segundo) lugar na eleição realizada em 06/10/2019 (ID 28050965). 

Todavia, sustenta que, no momento da posse, recebeu a informação de 

não ter cumprido o item 3, alínea “i”, do Edital nº 01/2019, o que teria 

impossibilitado a efetivação do ato. Requer, em sede de liminar, a 

suspensão da exigência do item 3, alínea “i”, do Edital nº 01/2019, ante a 

ausência de exigência legal; a suspensão do ato do Prefeito Municipal de 

Figueirópolis D’Oeste/MT e do Presidente da CMDCA, que não a 

empossaram como Conselheira Tutelar; bem como seja determinada à 

autoridade coatora que proceda com a sua posse, para que comece as 

atividades como Conselheira Tutelar. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Importa a anotação inicial da previsão do art. 1º da Lei 12.016/09: 

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A 

parte impetrante alega a ausência de expressa previsão legal quanto a 

exigência do Conselheiro Tutelar possuir Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) categoria “B”, o que não justificaria a exigência da CMDCA no 

certame. Pois bem. Tratando-se de medida liminar, necessária se faz uma 

análise perfunctória da situação, não se adentrando completamente ao 

mérito da questão, mas, buscando os requisitos basilares à concessão do 

pleiteado, quais sejam: fumus boni juris e periculum in mora. Destarte, 

compulsando o carreado à inaugural, em especial o edital de regência do 

certame n. 01/2019 (ID 28050516), verifico dele constar, expressamente, 

quais os requisitos necessários e admitidos para o preenchimento do 

cargo disputado pela parte impetrante, ou seja, possível depreender que 

para o cargo de Conselheiro Tutelar é necessária CNH de categoria “B”, 

conforme item 3, alínea “i” (ID 28050516 – pág. 3). O edital do certame não 

foi impugnado tempestivamente, de modo que, hígido e não contrariando o 

ordenamento jurídico, deve ser o balizador das questões nele 

disciplinadas. Nesse prisma, não tendo a decisão do ora impetrado 

extrapolado os limites de discricionariedade, próprios da Administração 

Pública, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante tal cenário, 

não vislumbro presente o fumus boni juris. Como os requisitos para a 

concessão da liminar são cumulativos, fumus boni iuris e periculum in 

mora, não preenchido o primeiro, prescinde a análise do segundo. 

DISPOSITIVO Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado nos 

autos. NOTIFIQUE-SE a Autoridade referida na inicial, enviando-lhe a 

segunda via apresentada com as cópias dos documentos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as necessárias informações. Decorrido o 

prazo, oportunize-se manifestação ao Ministério Público, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Jauru – MT, 16 de janeiro de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA CRISTINA MARQUES DAS NEVES (IMPETRANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 685 de 1782



Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FLAUSINO VILELA (AUTORIDADE COATORA)

WILLIAN DAVID DA HORA (AUTORIDADE COATORA)

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT (IMPETRADO)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - 010.351.431-78 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000022-19.2020.8.11.0047. IMPETRANTE: JUNIA 

CRISTINA MARQUES DAS NEVES IMPETRADO: CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FIGUEIRÓPOLIS 

D'OESTE/MT, MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT AUTORIDADE 

COATORA: WILLIAN DAVID DA HORA, EDUARDO FLAUSINO VILELA 

PROCURADOR: ROSANGELA FERREIRA DE MATOS Visto, etc. Cuida-se 

de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JUNIA CRISTINA MARQUES 

DAS NEVES em face de ato praticado pelo Presidente do CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE/MT (CMDCA), Sr. WILLIAN DAVID DA HORA. 

Partes qualificadas no feito. Aduz a parte impetrante, em síntese, ter 

participado do processo seletivo de membros do Conselho Tutelar do 

Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, para o quadriênio 2020/2023, nos 

termos do Edital nº 01/2019. Narra ter tido sua inscrição preliminar deferida 

(ID 28053885), assim como ter alcançado o 5º (quinto) lugar na eleição 

realizada em 06/10/2019 (ID 28053887). Todavia, sustenta que, no 

momento da posse, recebeu a informação de não ter cumprido o item 3, 

alínea “i”, do Edital nº 01/2019, o que teria impossibilitado a efetivação do 

ato. Requer, em sede de liminar, a suspensão da exigência do item 3, 

alínea “i”, do Edital nº 01/2019, ante a ausência de exigência legal; a 

suspensão do ato do Prefeito Municipal de Figueirópolis D’Oeste/MT e do 

Presidente da CMDCA, que não a empossaram como Conselheira Tutelar; 

bem como seja determinada à autoridade coatora que proceda com a sua 

posse, para que comece as atividades como Conselheira Tutelar. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Importa a anotação inicial da previsão 

do art. 1º da Lei 12.016/09: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça. A parte impetrante alega a ausência de expressa 

previsão legal quanto a exigência do Conselheiro Tutelar possuir Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”, o que não justificaria a 

exigência da CMDCA no certame. Pois bem. Tratando-se de medida liminar, 

necessária se faz uma análise perfunctória da situação, não se 

adentrando completamente ao mérito da questão, mas, buscando os 

requisitos basilares à concessão do pleiteado, quais sejam: fumus boni 

juris e periculum in mora. Destarte, compulsando o carreado à inaugural, 

em especial o edital de regência do certame n. 01/2019 (ID 28053880), 

verifico dele constar, expressamente, quais os requisitos necessários e 

admitidos para o preenchimento do cargo disputado pela parte impetrante, 

ou seja, possível depreender que para o cargo de Conselheiro Tutelar é 

necessária CNH de categoria “B”, conforme item 3, alínea “i” (ID 28053880 

– pág. 3). O edital do certame não foi impugnado tempestivamente, de 

modo que, hígido e não contrariando o ordenamento jurídico, deve ser o 

balizador das questões nele disciplinadas. Nesse prisma, não tendo a 

decisão do ora impetrado extrapolado os limites de discricionariedade, 

próprios da Administração Pública, o indeferimento da liminar é medida que 

se impõe. Ante tal cenário, não vislumbro presente o fumus boni juris. 

Como os requisitos para a concessão da liminar são cumulativos, fumus 

boni iuris e periculum in mora, não preenchido o primeiro, prescinde a 

análise do segundo. DISPOSITIVO Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

formulado nos autos. NOTIFIQUE-SE a Autoridade referida na inicial, 

enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as necessárias informações. 

Decorrido o prazo, oportunize-se manifestação ao Ministério Público, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru – MT, 16 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-43.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARQUES LEMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000831-43.2019.8.11.0047 POLO ATIVO:OSMARQUES 

LEMES DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 . CUIABÁ, 19 

de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-93.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000763-93.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado na inicial e 

recebo a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, volvam-me os autos conclusos para homologação dos 

cálculos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 12 de 

dezembro de 2019. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-43.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARQUES LEMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA REDESIGNADA, documentos vinculados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 686 de 1782



disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-43.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-43.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:ELCIO 

RODRIGUES BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 

271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-13.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - MT0015500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCHOENHERR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-13.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:GEANE PAULA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA FERREIRA 

DE MATOS POLO PASSIVO: ADRIANO SCHOENHERR FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-94.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE MATOS OAB - MT0015500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000017-94.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:ROSANGELA 

FERREIRA DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA 

FERREIRA DE MATOS POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, 

JAURU - MT - CEP: 78255-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-56.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCOS LEAL LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000026-56.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:TULIO MARCOS 

LEAL LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 

78255-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000422-67.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000422-67.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o 

carreado ao ID 21290744, a presente fora originalmente proposta na Vara 

única deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, 

conforme decisão de ID 21290749 – pág. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (ID 21290748 – pág. 42). 

Consigno que não fora efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o 

inicialmente narrado, fora declinada a competência para o Juizado. Este 

Juízo, no ID 21462092, ratificando os atos decisórios proferidos e demais 

passíveis de aproveitamento, determinou o regular processamento na fase 

atual e a intimação da parte executada. No ID 25240514 a parte credora 

aporta termo de entrega de certidão de crédito. A parte exequente, no ID 

25586064, pugna pelo bloqueio/sequestro de valores. Foi certificado o 

decurso do prazo para a manifestação da parte executada (ID 25857742). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Considerando o acima 

exposto, ante a inércia da parte executada, verifico ser necessária a 

constrição dos valores para o prosseguimento do feito. Destarte, defiro o 

pleiteado pela parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via 

penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição 

financeira, em nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 8.270,63 

(oito mil, duzentos e setenta reais e sessenta e três centavos) (ID 

21290748 – pág. 42). Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo supra, certifique-se. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a guia de 

recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Após, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru/MT 14 de janeiro de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000421-82.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000421-82.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o 

carreado ao ID 21289847, a presente fora originalmente proposta na Vara 

única deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, 

conforme decisão de ID 21289865 – pág. 50. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (ID 21289865 – pág. 36). 

Consigno que não fora efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o 

inicialmente narrado, fora declinada a competência para o Juizado. Este 

Juízo, no ID 21458870, ratificando os atos decisórios proferidos e demais 

passíveis de aproveitamento, determinou o regular processamento na fase 

atual e a intimação da parte executada. No ID 25239255 a parte credora 

aporta termo de entrega de certidão de crédito. A parte exequente, no ID 

25584771, pugna pelo bloqueio/sequestro de valores. Foi certificado o 

decurso do prazo para a manifestação da parte executada (ID 25859664). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Considerando o acima 

exposto, ante a inércia da parte executada, verifico ser necessária a 

constrição dos valores para o prosseguimento do feito. Destarte, defiro o 

pleiteado pela parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via 

penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição 

financeira, em nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 8.573,21 

(oito mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) (ID 

21289865 – pág. 36). Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo supra, certifique-se. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a guia de 

recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Após, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru/MT 14 de dezembro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000417-45.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000417-45.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO promovida por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o 

carreado ao ID 21281219, a presente fora originalmente proposta na Vara 

única deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, 

conforme decisão de ID 21281230 – pág. 68. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (ID 21281230 – pág. 53). 

Consigno que não fora efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o 

inicialmente narrado, fora declinada a competência para o Juizado. Este 

Juízo, no ID 21456283, ratificando os atos decisórios proferidos e demais 

passíveis de aproveitamento, determinou o regular processamento na fase 

atual e a intimação da parte executada. No ID 25239676 a parte credora 

aporta termo de entrega de certidão de crédito. A parte exequente, no ID 

25584455, pugna pelo bloqueio/sequestro de valores. Foi certificado o 

decurso do prazo para a manifestação da parte executada (25857021). 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. Decido. Considerando o acima 

exposto, ante a inércia da parte executada, verifico ser necessária a 

constrição dos valores para o prosseguimento do feito. Destarte, defiro o 

pleiteado pela parte exequente e procedo ao bloqueio/sequestro, via 

penhora online, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição 

financeira, em nome do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ: 03.507.415/0001-44, no valor de R$ 9.919,93 

(nove mil, novecentos e dezenove reais e noventa e três centavos) (ID 

21281230 – pág. 53). Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo supra, certifique-se. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a guia de 

recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Após, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, providenciando e 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru/MT 14 de janeiro de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-20.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEUSSON ALVES NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000218-20.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

ARLINDO CANOVA PABLOS RÉU: GLEUSSON ALVES NEVES Vistos. 1. 

Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 

319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

321 do mesmo diploma legal. 2. Com efeito, segundo Dinamarco, “a 

valorização dos meios alternativos de solução dos conflitos é uma linha 

bem definida entre as ondas renovatórias do processo civil moderno e 

hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela própria Reforma, entre os 

deveres fundamentais do juiz” (Instituições de Direito Processual Civil, 

Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635). 3. Desta feita, dado a possibilidade de 

resolução da lide pelas próprias partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 22/07/2019, às 14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, a qual será realizada 

pela Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 

15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário. 

4. Citem-se as partes requeridas e intimem-se elas e a parte autora a fim 

de comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) 

advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 

15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 5. Intime-se a parte 

autora por meio de seu advogado (art. 334, §3, do CPC). 6. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 20 

(vinte) dias. 7. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44972 Nr: 1750-80.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO EDUARDO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 Ressalto ainda, que é dispensável o mandado de busca e apreensão 

quando se trata de flagrante delito, podendo-se realizar as medidas sem 

que se fale em ilicitude das provas obtidas. Logo a posse ilegal de arma de 

fogo é um crime permanente, tornando-se assim, desnecessária a 

expedição de mandado de busca e apreensão. Diante do exposto, rejeito 

in totum as preliminares arguidas pelo acusado.3. Outrossim, em relação 

ao pedido de aplicação da lei 13.870/2019 como causa de extinção da 

punibilidade, tenho que não merece respaldo tal pleito, pois, a inovação 

legislativa não retirou a obrigação de obtenção do registro de Arma de 

Fogo, mas tão somente expandiu a abrangência do conceito residência e 

domicílio.4. Ademais, a atenta leitura dos autos demonstra nessa fase 

inicial a ausência de elementos de convicção que permitam absolver 

sumariamente o(a)(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).5. 

Por fim, proceda-se a Sra. Gestora com juntada das certidões criminais do 

acusado.6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10538 Nr: 183-92.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR LEILÕES S/C LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de intimação. Obs: é zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26492 Nr: 317-46.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA FRANCISCA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS HEINTZE, 

ESPÓLIO DE NILTON ANTÔNIO HEINTZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UILZÂNIA SOBRINHO 

CASTANON SALUSTIANO - OAB:16090, UILZÃNIA SOBRINHO 

CASTANON SALUSTIANO - OAB:OAB/ MT 16090

 5. Pelo exposto, não demonstrado qualquer ato ilícito merecedor de 

reparação, julgo improcedente a ação de indenização por danos morais e 

materiais, bem como o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil.6. Condeno-o a autora ainda que beneficiária da 

Assistência judiciária, ao pagamento das custas e despesas processuais, 

desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Se dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, tudo nos termos do 

§ 3º, do artigo 98, do CPC/2015.7. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, 

mantendo-se cópia.8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-seJuscimeira, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22062 Nr: 73-88.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado pelo Parquet, motivo pelo qual determino que 

seja imediatamente oficiada a POLITEC/MT para que indique profissional na 

área de psicólogo/psiquiatra forense que possa realizar perícia médica na 

vítima, no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Caso não haja profissional devidamente habilitado na POLITEC/MT, 

determino que seja oficiado ao Conselho Regional de Psicologia ou ao 

Conselho Regional de Medicina para que indique algum profissional 

habilitado para cumprir a determinação contida no item “1”.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35645 Nr: 2860-34.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMILTON DE ARAÚJO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAMILTON DE ARAÚJO SOUSA, Rg: 

24333572003-9, Filiação: Maria Jucineide de Araújo Souza e José 

Fernandes de Souza, data de nascimento: 05/09/1986, brasileiro(a), 

natural de Presidente Dutra-MA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 

3411-5816. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Proceder com a Citaçãp do réu ADAMILTON DE 

ARAÚJO SOUSA para responder a ação no prazo de 10 (dez) dias. 

Denunciado como incurso no delito tipificado no art.217-A (2° parte - atos 

libidinosos), com implicação da causa de aumento de pena prevista no 

art.226, inciso II, na forma do art.71 (continuidade delitiva), todos do código 

penal.

Despacho: Vistos.1. Defiro o pleito contido na cota ministerial de Ref: 23. 

Desta feita estando o(a)(s) acusado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, 

cumpra-se a decisão inicial citando-o(a)(s) e intimando-o(a)(s) por edital 

com prazo dilatório de 15 (quinze) dias (CPP, art. 361). 2. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato 

Grosso, requisitando informações a respeito do(a)(s) acusado(a)(s), a fim 

de que fique demonstrado e comprovado que o(a)(s) mesmo(a)(s) não se 

encontra(m) preso(a)(s) dentro dos limites territoriais deste Estado 

(Súmula 351 do STF).3. Decorrido(s) o(s) prazo(s) fixado(s) e certificado 

o necessário, ao MP para manifestação, inclusive acerca de eventual 

necessidade do decreto prisional cautelar do(a)(s) réu(s). Prazo: 10 (dez) 

dias.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 19 de dezembro de 2019

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39611 Nr: 2788-64.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 Vistos.

1. Diante da informação contida no ofício de Ref: 78, determino que seja 

imediatamente oficiada a POLITEC/MT para que indique profissional na área 

de psicólogo/psiquiatra forense que possa realizar perícia médica na 

paciente Magna Andrade Silva. Prazo: 05 (cinco) dias.

2. Caso não haja profissional devidamente habilitado na POLITEC/MT, 

determino que seja oficiado ao Conselho Regional de Psicologia ou ao 

Conselho Regional de Medicina para que indique algum profissional 

habilitado para cumprir a determinação contida no item “1”.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35505 Nr: 953-41.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Citação, bem como INTIMAR tambem Vossa Senhoria a 

efetuar o COMPLEMENTO da diligencia do Oficial de Justiça datado de 

16/07/2018 no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), conforme 

juntada na Ref. 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41780 Nr: 332-10.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a parte Requerida para 

apresentar memoriais finais no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48653 Nr: 3157-24.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos.

1. Ante o teor de certidão de Ref: 73, redesigno audiência para o dia 

20/02/2020, às 14h00min (horário oficial de Cuiabá – MT), a qual será 

realizada através do sistema de videoconferência.

2. Ciência ao Ministério público e a Defensoria Pública.

3. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27831 Nr: 779-03.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA LUIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão negativa do Oficial 

de Justiça na devolução da carta precatória Ref.37 e 41

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51772 Nr: 978-83.2019.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO LOPES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo a 

falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), e, 

quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 9.

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e §§ 1º e 

2º, in fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.

2.2. Deixo de condenar a parte em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 
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anotações de estilo.

2.4. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21929 Nr: 1098-73.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO DOS SANTOS, MARIANA CATHARINO 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA CATHARINO VILELA, VALDEVINO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072, 

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - OAB:22193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ROVERSI - 

OAB:8072, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - OAB:22193

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de parcelamento 

da dívida formulado por MARIANA CATHARINO VILELA, conforme 

fundamentação supra, determinado o prosseguimento da execução até 

seus ulteriores termos.3.2. Defiro o pedido de fls. 148/149, para que seja 

expedido o alvará judicial para o levantamento dos valores 

depositados.3.3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41858 Nr: 367-67.2018.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIURA DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 700 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido contido na presente 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA em 

face de MIURA DA SILVA BRAGA constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial, com a obrigação de pagar a quantia de R$ 1.100,00 (um 

mil e cem reais) (cheque de nº. 850712),devidamente acrescida da 

correção monetária, calculada pelo INPC e dos juros de mora de 1% ao 

mês, ambos a contar a partir do vencimento da obrigação, devidos até o 

efetivo pagamento.3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica a parte 

requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo 

Civil. 3.3. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações de 

praxe.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Alcindo Peres 

da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32784 Nr: 1550-44.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, intimo Vossa Senhoria na qualidade de Defensor 

do Acusado de que os autos encontram-se com vistas para apresentação 

de alegações finais, no prazo de 10 (dez) dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 175 Nr: 2-58.1991.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍZA SOARES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para fixar o valor dos honorários advocatícios em 

10 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

em face do Espólio de Anorino José de Lima.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 908 Nr: 260-53.2000.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEUZA LOPES FULADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja oficiado o Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Jaciara - MT, a fim de que promova o 

cancelamento da penhora averbada na matrícula nº R/7.538 (protocolo nº 

36.057), desse cartório, vez que o presente feito foi extinto.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 909 Nr: 261-38.2000.811.0048

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUZA LOPES FULADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro, para que seja oficiado o Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Jaciara - MT, a fim de que promova o 

cancelamento da penhora averbada na matrícula nº R/7.538 (protocolo nº 

36.057), desse cartório, vez que o presente feito foi extinto.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5725 Nr: 548-88.2006.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LOPES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, Kerolayne Lorrayne Castaldeli 

Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por RONALDO LOPES 

DE CARVALHO, em face do Município de Juscimeira-MT, ambos 

qualificados.

2. Pugna a parte exequente pela inaplicabilidade da lei Municipal nº 

817/2010, vez que a mesma foi publicada posteriormente a propositura da 

presente ação.

3. Instada a se manifestar, a fazenda pública municipal alega que a 

referida lei deve ser aplicada ao presente caso, vez que a constituição do 

precatório foi posterior à publicação da lei municipal, a qual limitou a 

expedição de RPV ao limite inferior ao valor de 07 (sete) salários mínimos, 

devendo ser expedido precatório em valores superiores a 07 (sete) 

salários mínimos.

4. Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente a 

publicação da lei em questão é posterior ao ajuizamento da presente 

demanda, todavia, a constituição do precatório é posterior à publicação da 

referida lei, devendo por esta ser regulada, vez que embora nos mesmos 

autos a fase de execução com a ação ordinária não se confunde.

5. Nesse diapasão, verifica-se que razão não assiste à parte autora, vez 

o que os argumentos esposados pela fazenda pública municipal devem 

ser acatados, devendo ser expedido precatório para valores superiores a 

07 (sete) salários mínimos.

6. Nesse passo, indefiro o pedido de fls. 240/251, feito pela parte 

exequente, conforme fundamentação supra, devendo o presente feito ter 

prosseguimento com a expedição do competente precatório para o 

pagamento dos valores devidos pela executada.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6014 Nr: 792-17.2006.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANORINO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA DOS SANTOS, INÊZ 

SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte exequente para que junte aos autos nº do CPF do 

executado Wilson Ferreira dos Santos, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

permitir a realização da pesquisa requerida.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8762 Nr: 1090-38.2008.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, CÉLIA RUIZ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:MT/17.803, RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:14909/MT, RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802, SORAYA SAAB - OAB:157.513-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT10006, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:OAB-MT 4948

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de penhora no rosto dos autos feito pela parte 

exequente, no presente cumprimento de sentença, visando à penhora do 

valor de R$ 354.341,75 (trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e 

quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) no processo de 

inventário nº 0000475-94.2010.8.11.0010, em tramite na Segunda Vara 

Cível da Comarca de Jaciara - MT.

2. A pretensão da parte exequente merece guarida. Não se trata de 

desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar pelo 

meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os 

atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito.

 Ora, o artigo 835, inciso I, do Novo Código de Processo Civil veio a 

permitir, expressamente, a penhora de valores em pecúnia, autorizando, 

no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado 

na execução.

Ademais, a penhora efetuada é constitucional e não ofende o direito à 

inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a bloquear valor 

necessário a garantia da presente execução, valor certo, não obstando 

seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado pela via 

própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao revestimento 

de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 833, do NCPC).

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido veiculado pela parte exequente, 

para o fim de determinar a penhora no rosto dos autos do valor de R$ 

354.341,75 (trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e um 

reais e setenta e cinco centavos), no processo de inventário nº 

0000475-94.2010.8.11.0010, em tramite na Segunda Vara Cível da 

Comarca de Jaciara - MT.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22827 Nr: 891-40.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES. - OAB:147386/SP, REFAEL ANTÔNIO DA SILVA. - 

OAB:244223/SP

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Defiro o pedido de fls. 135, para que seja expedido o competente alvará 
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judicial para o levantamento dos valores depositados.

6. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23674 Nr: 1644-94.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LEITÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em julgado da 

decisão no Recurso interposto, o processo deve prosseguir nos termos 

do referido acórdão.

2. Intimem-se as partes para que se manifestem, requerendo o que 

entenderem oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 132-08.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOSAN GOMES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo à época ofereceu denúncia em desfavor de Mariosan Gomes Dantas, 

qualificado(a)(s) nos autos, dando-o(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 

180, caput, c.c. artigo 304 c.c. artigo 297, caput, todos do Código Penal.1º 

FatoRelata a denúncia, que no dia 23 de outubro de 2014, por volta das 

17h., nas vias públicas deste município e Comarca de Juscimeira, (art. 

106, § 1º, LEP); e) seja a guia encaminhada à Vara de Execução Criminal – 

VEC – desta Comarca para cumprimento.3.3. Havendo trânsito em julgado 

para a acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito 

suspensivo, mas sendo vantajoso aos réus, expedir-se-á a guia de 

execução provisória (CNGC, artigo 1.573, § único).3.4. Custas pelo réu 

nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.3.5. 

Procedam-se às comunicações e anotações de estilo.3.6. Publique-se. 

R e g i s t r e - s e .  I n t i m e ( m ) - s e .  C u m p r a - s e .  O p o r t u n a m e n t e , 

arquivem-se.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29206 Nr: 100-66.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE ALVES MARÇAL - 

OAB:19483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria intimada a fazer o preparo da Carta Precatória e o 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça a ser distribuida pelo PJE na 

Comarca de São Paulo SP, para Citação e Penhora, e no prazo de 

5(cinco)dias comprovar o pagamento, ou retirar a CP na secretaria para 

Vossa Senhoria fazer a distribuição, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 1593-78.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUMBERTO DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a Defesa do Acusado para 

apresentação das alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 1996-13.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:4646, PROCURADOR(A) 

DO ESTADO DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E 

INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta 

por LAERCIO BEZERRA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ademais, acostou-se aos autos a informação que o requerente veio a 

óbito, bem como pedido de habilitação de herdeiros.

Juntou aos autos os documentos pertinentes.

É o relatório. Fundamento. Passo à decisão.

2. Restou devidamente comprovada a morte da parte requerente, através 

da Certidão de Óbito acostada aos autos.

O pedido de habilitação deve ser reconhecido desde que esteja de acordo 

com os ditames da lei civil.

Assim, é possível concluir que o(a)(s) Sr(a). Vera Lucia Costa, Natália 

Coltro Bezerra Costa e Vinicius Coltro Bezerra Costa, por serem herdeiros 

de LAERCIO BEZERRA COSTA, são os sucessores dotados de 

capacidade para o prosseguimento do feito.

 3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido veiculado em Ref: 51, para 

declarar habilitados os herdeiros Vera Lucia Costa, Natália Coltro Bezerra 

Costa e Vinicius Coltro Bezerra Costa no presente feito, motivo pelo qual 

proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário para proceder às 

alterações necessárias..

 3.2. Cite-se o requerido, para que manifestação, nos termos do artigo 690 

do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 693 de 1782



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 174-52.2018.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834, VICTOR RAFAEL LOPES - OAB:22995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013/A

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Ademais, diante do petitório de Ref: 74 intime-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 939-28.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL SIMÃO VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURAND. - OAB:12208-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista as partes, para 

querendo, manifestar quanto aos valores dos honorários do perito, bem 

como no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o deposito do valor a fim de que 

o feito possa prosseguir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47081 Nr: 2568-32.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ROMERO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48521 Nr: 3125-19.2018.811.0048

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHADS, KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos verifico que não fora realizado a coleta na data 

designada em Ref: 54, desta forma, designo o dia 04/03/2020 às 14h30min 

para a COLETA do material de realização do referido exame de DNA.

2. Ademais, prossiga no cumprimento da decisão proferida em Ref: 54.

3. Após, com a juntada do laudo, intime-se as partes para requerem o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42661 Nr: 671-66.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA - 

OAB:24859/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente autos a fim de intimar as partes para apresentação 

de memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46435 Nr: 2338-87.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMA, JMDA, VPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOA, RSMO, PIECDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA. - OAB:14.962-MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21417/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45108 Nr: 1800-09.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE PEREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON PAULA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496, SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO - OAB:6.541

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/03/2020, 

às 15h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos da determinação contida 

em Ref: 46.

2. Ciência à Defensoria Pública.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22116 Nr: 133-61.2013.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:MT-17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:GO 19.921

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) (?), para que proceda à devolução dos 

autos acima mencionados, que se encontram em carga há mais de 08 oito) 

meses, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina o item 

2.10.1 da CNGC, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40556 Nr: 3120-31.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDFB, SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Hugo Bena Medeiros - 

OAB:18762

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a parte Requerida, para 

apresentar Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29549 Nr: 218-42.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEAS MARINHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIRÓZ 

MOLATO - OAB:MT/18396

 Vistos.

1. Diante da certidão acostada em Ref: 111, intime-se a parte exequente, 

para requerer o que entende de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33645 Nr: 1975-71.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALVES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA - 

OAB:24859/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 Vistos.

1. Diante do pleito contido no petitório de Ref: 111 intime-se a Empresa IPC 

- INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS DE MS para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21033 Nr: 76-77.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARIA 

HELENA VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POTYRA IRAÊ LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT -18910, TÚLIO AGUIAR TABOSA - OAB:25531

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26528 Nr: 335-67.2015.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 
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fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Trata-se de cumprimento de sentença processando-se nos moldes do 

art. 523 do NCPC, já que não houve satisfação do débito condenado.

3. Intime-se o executado, pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze) dias 

coloque a venda o imóvel, e após proceda-se com a divisão de 50% 

(cinquenta por cento) desse valor para as partes, nos termos do art. 523 

do NCPC.

 4. Fica advertido o executado que o não pagamento no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% no montante do débito.

5. Intimem-se. Expeça – se o necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 15(quinze) dias.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24519 Nr: 617-42.2014.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMAURA CAVALCANTE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JESUS DE PAULA, 

SIRLEY ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELIDA DE LIMA SILVA - 

OAB:26226/O

 Vistos.

1. Primeiramente, defiro o pleito contido no petitório de Ref: 112, motivo 

pelo qual, determino a retirada da área pertencente a Sra. Sirlei Alves de 

Paula dos bens a serem inventariados, ou seja, 0,7272 ha. Assim, 

permanece como área de terra a ser inventariada a dimensão de 4.1128 

ha.

2. Outrossim, promova-se a intimação das Fazendas Públicas Estadual e 

Municipal, nos termos do art. 626, do CPC.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28194 Nr: 891-69.2015.811.0048

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOMADOSSI 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:SP 277.622

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41573 Nr: 268-97.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vista a parte 

autora, prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a certidão de Ref. 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9582 Nr: 629-32.2009.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, LILIANE REGINA 

SILVA COIMBRA, GERALDO DOS SANTOS COIMBRA, LUCI DE ARAÚJO 

CHAVES, MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADOS - 

OAB:15.1401, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:8.303-MT, DR. JOSE HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846, 

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - OAB:13.586, LUIZ 

ALBERTO DERZE VILLALBA - OAB:15.074, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no acórdão preferido pela 

Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

DECLARO nulo os atos realizados às fls. 494, bem como os demais atos 

subsequentes.

2. Outrossim, verifico a necessidade de prosseguir na instrução do feito 

em busca da verdade real. Assim, designo o dia 31/03/2020, às 12h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e julgamento.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22211 Nr: 233-16.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de veículo a 

ser penhorado em nome dos executados, conforme extrato anexado.
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Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22797 Nr: 851-58.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUSHOP ALUMINIOS LTDA, CARLOS DA SILVA 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMIS BATISTA ALEIXO - 

OAB:158.644, ROBERTO FRANCO DE AQUINO - OAB:57.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1.792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos, etc.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL com as partes já 

qualificadas, onde a parte exequente pugna pela penhora de bens para a 

garantia da presente execução.

2. Diante da previsão legal (art. 831 e seguintes CPC), defiro o pedido 

retro, para que sejam penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do crédito da presente execução.

 3. O auto de penhora deverá conter a avaliação do(s) bem(ns) 

penhorado(s), a ser efetuada por quem o lavrar.

4. Intime-se, no mesmo ato, a parte executada (ou o curador especial 

nomeado, no caso de revel citado por edital) para, querendo, embargar a 

execução no prazo legal.

5. Caso decorrido o prazo para embargos, certifique, intimando-se as 

partes (inclusive o curador nomeado, se o caso) para manifestação sobre 

a avaliação.

6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22798 Nr: 852-43.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO - OAB:7.250, 

EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que junte aos autos os dados bancários 

necessários à expedição do Alvará Judicial para o levantamento dos 

valores bloqueados, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26460 Nr: 302-77.2015.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28896 Nr: 1119-44.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:2192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353, LUIS DANIEL ALENCAR. - OAB:31272/PR

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro por entender que não haverá efetividade 

processual, devendo a parte exequente indicar bens passíveis de 

penhora, por parte do executado, necessários à garantia da presente 

execução.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35272 Nr: 826-06.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA SCHEMBEK SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

 1. Analisando os autos verifico que o houve erro material na decisão 

proferida em Ref: 61 (item 3.1.), motivo pelo qual retifico a decisão retro, 

passando a mesma conter o seguinte texto: “3.1. ANTE O EXPOSTO, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT em face de CELIA 

SCHEMBEK SOUZA, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado pela parte executada, e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e posterior 

expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.”
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 2. Ademais, uma vez que o Procurador da parte executada goza do 

benefício de ser intimado pessoalmente e de ter vista integral dos autos, 

remetam-se os presentes à Procuradoria Geral do Estado para a devida 

intimação.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38265 Nr: 2196-20.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCOOL DAVID MARTINS RUBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a parte autora a fim de 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, quanto a certidão de decurso de 

prazo de Ref. 45..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44035 Nr: 1317-76.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FACINCANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação no prazo legal, tendo em vista a certidão de decurso de 

prazo de Ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45852 Nr: 2107-60.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJAK, ITAK, BAAK, DAYANA DE ANDRADE COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR SHOJI KANAMURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA 

ESTADUAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1.792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48620 Nr: 3150-32.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA REGINA MOTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º,  do CPC),  INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47086 Nr: 2570-02.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETI MAGALHÃES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 Vistos.

1. Considerando a determinação contida no acórdão (Ref: 62), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2020, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT).

2. Ressalto ainda, que os Advogados deverão comparecer com as 

testemunhas que pretendem ouvir durante a oralidade, à inteligência do 

artigo 455 do novo Código de Processo Civil. Outrossim, deverão os 

causídicos se atentarem ao disposto no artigo 357, § 6º do novo Código 

de Processo Civil.

3. Ademais, intimem-se as partes através de seus procuradores da 

oralidade acima mencionada.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24808 Nr: 789-81.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRETA IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GABRIEL PESTANA 

LISBOA - OAB:, MARLUS RENATO DALL'STELLA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 
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de Serviço n.º 02/2013, impulsiono a fim de INTIMAR os advogados das 

partes, do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25489 Nr: 1111-04.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCIMAR RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono a fim de INTIMAR os advogados das 

partes, do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27027 Nr: 520-08.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio de 

veículos registrados em nome da parte executada.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando o 

bloqueio efetivado, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Junte-se cópia do termo da consulta e da penhora on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente Alvará 

Judicial para o levantamento do valor depositado e vinculado aos 

presentes autos, nos termos requeridos, conforme os dados bancários 

colacionados.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 1847-46.2019.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA 

- OAB:19199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Distribuído por dependência à esta Vara Judicial em que tramita o feito 

principal a que se refere estes, assim, apense-se ao processo principal 

nº. 9494.

2. Cite-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

ofertar contestação, indicando as provas que pretende produzir (CPC, art. 

679). Conste do mandado que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante (CPC, arts. 803, 285 e 319).

3. No caso em tela, tem-se que o primeiro dos requisitos legais, o fumus 

boni iuris, não se faz presente o que não se verifica na espécie, eis que 

os documentos juntados aos autos tratam-se todos de prova unilateral, 

dependendo, destarte, o desenredo da quaestio de futura dilação 

probatória, motivo pelo qual postergo a análise do pedido liminar para após 

a angularização processual.

 4. Certifique-se no feito código nº. 9494 esta decisão.

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30112 Nr: 416-79.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA GANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de cumprimento de sentença, com as partes já 

qualificadas nos autos.

2. Verifica-se que foi juntado nos autos alvará judicial em Ref.: 67.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10745 Nr: 392-61.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MAYRA LTDA - CONCESSIONÁRIA 

FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:11958/MT, JOSÉ MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:MT-14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448-b, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a documentação 

juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.
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2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24959 Nr: 863-38.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA ANDRADE, SOLANGE FÁTIMA 

DE ARRUDA, HGDAF, RADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS PISSAIA LTDA, 

LUIZ RENATO ALVES FERREIRA, BRADESCO AUTO/RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641, 

GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10766, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT, VALMIR BRITO DE 

MORAES - OAB:12098-B-PR

 Vistos.

1. Diante da certidão de Ref: 109, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26460 Nr: 302-77.2015.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos.

1. Analisando os autos entendo que a petição de Ref: 74, deve ser 

analisada pelo Juízo deprecante.

2. Ademais, aguarde-se o decurso prazo de Ref: 75.

3. Após, conclusos para deliberação (Ref: 69)

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26550 Nr: 342-59.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO ME, PAULO 

SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro por entender que não haverá efetividade 

processual, devendo a parte exequente indicar bens passíveis de 

penhora, por parte do executado, necessários à garantia da presente 

execução.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30382 Nr: 470-45.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 666-15.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENILIA PEDROSA DA CRUZ CURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALVES MENDES, AMAILTA 

REZENDE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS manejada por AMAILTA 

REZENDE SILVA, em face de JUVENILIA PEDROSA DA CRUZ CURY, 

conforme fundamentação supra, determinado o prosseguimento da 

execução até seus ulteriores termos.3.2. Ademais, expeça-se o alvará de 

levantamento do valor incontroverso, devendo ser observada a conta 

indicada em Ref: 77.3.3. Deixo de condenar a parte executada em 

honorários advocatícios.3.4. Expeça-se o Necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35297 Nr: 845-12.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDA IZABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de EDVALDA IZABEL DA SILVA, sustentando, em síntese, 

haver excesso de execução.

Devidamente intimada a parte exequente concordou com o pedido feito 

pela parte executada (Ref: 68).

Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de EDVALDA IZABEL DA SILVA, ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de EDVALDA IZABEL DA SILVA, motivo pelo 

qual homologo, desde já, o cálculo apresentado em Ref: 62 e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada, após prossiga 

no cumprimento da sentença, com a expedição de RPV, em favor da parte 

exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36671 Nr: 1459-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLISVON FIRMINO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV/precatório 

devidos.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 3198-25.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE FRANCISCA PEREIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARÇAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Andrade Breda - 

OAB:26877/O

 Vistos etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme termo de audiência de conciliação de Ref: 

157.

Pugnaram as partes pela homologação do acordo.

O Ministério Público pugnou pela homologação do referido acordo (Ref: 

162).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.4. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.6. P.R.I.C.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 990-34.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. . Tendo em vista que o apelante (Ref: 47), bem como o apelado (Ref: 

52), já apresentaram suas razões.

2. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44247 Nr: 1424-23.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 701 de 1782



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos para apresentação de 

Defesa Prévia no Réu no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 2480-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301/A

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 24/03/2020, às 14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado pessoalmente, o(a) Defensor(a) 

Público(a)/Advogado de Defesa, o(a) membro do Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47351 Nr: 2688-75.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HAUAGGE DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º,  do CPC),  INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47681 Nr: 2782-23.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCÊ LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.

1. Primeiramente, certifique-se o(a) Sr.(a) Gestor(a) quais são os valores 

vinculados neste autos.

2. Após, com a juntada da referida certidão, intimem-se as partes para se 

manifestarem.

3. Ademais, prossiga no cumprimento da decisão proferida em Ref: 36.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48624 Nr: 3151-17.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FONTANELI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º,  do CPC),  INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41891 Nr: 386-73.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 702 de 1782



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45955 Nr: 2148-27.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DIAS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21810 Nr: 966-16.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOPOLO S.A, KCINCO CAMINHÕES E 

ONIBUS LTDA, AGRALE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - OAB:15.007-B, 

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIRDRE ARAÚJO SERRA 

FERNANDES - OAB:MS-12463, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:45071-A-RS, VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - OAB:11230-A

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25244 Nr: 999-35.2014.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES, GILMAR PEREIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279

 Vistos.

1. Primeiramente, expeça-se mandando de constatação, devendo o Oficial 

de Justiça proceder com a qualificação e descriminação dos eventuais 

invasores da área em litigio.

2. Após, com a juntada do referido mandado, conclusos para deliberações 

(Ref: 132).

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41779 Nr: 331-25.2018.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECILA LOPES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ZEFERINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVÁ PAES DA COSTA - 

OAB:9613, JOÃO LUIZ MENDES - OAB:19.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 \certifico que a diligencia já foi paga na Ref. 29

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42807 Nr: 726-17.2018.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 Vistos.

1. Defiro o pedido de Ref: 59. Assim, oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Dom Aquino, para que promova a averbação 

quanto ao trâmite do presente feito.

2. Ademais, certifique-se o(a) Sr.(a) Gestor(a) quanto ao cumprimento da 

Carta Precatória expedida em Ref: 43, devendo proceder com a cobrança 

da devolução da missiva, caso necessário.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22068 Nr: 81-65.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RODRIGUES FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT
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 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22588 Nr: 633-30.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOFJ, WALISSON SOARES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOESTE - TRANSPORTES PANORAMA, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 10212, FREDERICO LEÔNCIO GAIVA NETO - OAB:13.537, 

JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORÊNCIO DE LIMA - OAB:14266-b, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que informe nos autos o valor que 

entende devido a título de correção sobre os honorários advocatícios já 

pagos, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, remetam-se ao Douto Representante do Ministério Público. Com a 

manifestação, voltem conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25950 Nr: 127-83.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONÍSIO DE CAMPOS, DENIVALDO 

PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038

 Vistos.

1. Intime-se a(o) advogada(o) de defesa do acusado José Dionísio de 

Campos para apresentação de alegações finais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

2. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32057 Nr: 1204-93.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FONTOURA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32390 Nr: 1375-50.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARIA SANTOS GARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono a fim de INTIMAR os advogados das 

partes, do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35252 Nr: 813-07.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ALVES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO manejados pelo Município de 

Juscimeira - MT em face de ADRIANO ALVES CORREA, sustentando, em 

síntese, haver excesso de execução.

 Juntou os documentos à inicial.

Ao se manifestar a parte exequente rebateu todos os argumentos do 

executado (Ref: 63).

Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO manejados pelo Município de 

Juscimeira - MT em face de ADRIANO ALVES CORREA, todos 

qualificados.

2.2. Da leitura da peça inicial, verifica-se que o executado pretende 

reduzir o valor do título executivo, ao argumento de que houve excesso de 

execução.

Da análise do extrato do sistema juntado pelo Município de Juscimeira - MT, 

vê-se que a diferença, reside, basicamente na aplicação dos juros e 

correção monetária, estando com razão o embargante.

Assim, restou demonstrado o excesso de execução, pois o executado 

apontou de modo concreto, de que forma a exequente ultrapassou os 

limites do título executivo.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO feita pelo Município de Juscimeira - MT em 

face de ADRIANO ALVES CORREA, conforme fundamentação supra, 

homologando os cálculos apresentados pela parte embargante.

3.2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35307 Nr: 854-71.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOEL IZIDORO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37376 Nr: 1770-08.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiula Paulina Garcia P. 

Cardoso-Procuradora do Estado de Mato Grosso - OAB:7455-B-MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono a fim de INTIMAR os advogados das 

partes, do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38082 Nr: 2106-12.2017.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA BISPO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEVERIANO BISPO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido no petitório retro. Assim, suspendo o andamento 

do feito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2. Após decorrido o prazo supra assinalado, certifique-se e, intime-se a 

parte requerente, através de seu procurador para que requeira o que 

entender oportuno. Prazo: 05 (cinco) dias.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47586 Nr: 2749-33.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], determino que digam 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, com alusão ao julgamento antecipado de lide.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48318 Nr: 3024-79.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PEREIRA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691 - A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341

 Vistos.1. Verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da 

realização de perícia médica. Assim, DETERMINO a realização de Perícia e 

nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) Vanessa Cristina Santini Santana 

inscrita no CRM nº 9500/MT, tendo como endereço Rua Caiçara, nº. 1439, 

Centro, Jaciara/MT, a qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe foi cometido independentemente de termo de compromisso.2. 

Intime-se a perita dando-lhe ciência da nomeação e, no mesmo ato, 

encaminhe os quesitos formulados pelo juízo nesta decisão e, nas 

respectivas oportunidades, pelas partes – isto é, inicial e contestação, 

bem como para que promova o agendamento, desde logo, da data em que 

a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá ser entregue 

em cartório 20 (vinte) dias após a realização da perícia. 3. Fixo, desde já, 

os honorários da perita em R$ 800,00 (oitocentos reais), a cargo do 

requerido, devendo efetuar o depósito 05 (cinco) dias antes do início dos 

trabalhos.4. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) 

apresenta alguma lesão que o impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa 

desta lesão? 3)- O(a) periciando(a) é portador de incapacidade laborativa 

que impede o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? 4)- 

Qual a causa desta incapacidade? 5)- Desde quando remonta a 

incapacidade? 6)- Qual o grau de incapacidade para o trabalho: a)- 

definitiva/irreversível? b)- temporária? c)- parcial? d)- total? 7) O(a) 

periciando(a) possui condições de autodeterminar-se completamente ou 

depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância ou atenção de 

outra pessoa para viver com dignidade? 8) Essa assistência de outra 

pessoa da qual necessita o(a) periciando(a) deve ser permanente?

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51300 Nr: 752-78.2019.811.0048
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE FERREIRA DA SILVA, RICARDO 

MARTINS FÉLIX DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 24/03/2020, às 16h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 1895-39.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MENEZES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os a fim de intimar a parte autora a 

manifestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de Ref. 42: " Certifico e 

dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, devidamente assinado, 

dirigi-me ao endereço mencionado, e ali sendo, deixei de proceder 

conforme determinado, a CITAÇÃO do executado RODOLFO MENEZES 

NEVES, em virtude do mesmo estar residindo na comarca de 

Rondonópolis-MT, conforme informações de moradores próximos ao 

endereço descrito", prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34035 Nr: 174-86.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE . - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos.

1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 108, intime-se a parte 

executada para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31631 Nr: 991-87.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANIR SARDEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PACHECO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Trata-se de cumprimento de sentença processando-se nos moldes do 

art. 523 do NCPC, já que não houve satisfação do débito condenado.

3. Intime-se o executado, pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze) dias 

desocupe o imóvel descrito na exordial, sob pena de fixação de aluguel, 

nos termos do art. 523 do CPC, bem como para que informe se possui 

interesse na compra da parte do imóvel pertencente ao exequente (50% 

do imóvel).

4. Fica advertido o executado que o não pagamento no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% no montante do débito.

5. Intimem-se. Expeça – se o necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 15(quinze) dias.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48556 Nr: 3133-93.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA MARIA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA BORGES DE ANDRADE - 

OAB:25607/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte apelada para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º,  do CPC),  INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53138 Nr: 1638-77.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a parte Ré, para apresentar 

alegações finais no prazo de (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50677 Nr: 562-18.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA, 

ANDERSON CREMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 Vistos.

1. Diante da informação contida na cota ministerial de Ref: 92, vejo por 

bem DESIGNAR audiência de continuação da instrução para o dia 

03/02/2020, às 12h (horário oficial de Cuiabá-MT).

2. Intime-se os acusados, o(a)(s) Defensor(a) Público(a)/Advogado de 

Defesa, o Ministério Público.

3. Ademais, intimem-se somente as testemunhas faltantes Sr. Alison Alves 

Ferreira, Sra. Taciana Maria da Silva, Sra. Geane de Paula Resende, Sra. 

Kássia de Tal e Sr. Sergio de Tal para comparecerem ao ato designado.

 4. Solicite-se o recambiamento dos acusados.

5. Intime-se a testemunha Geane de Paula Resende nos endereços 

indicados em Ref: 92 e Ref: 94.

6. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”.

7. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38483 Nr: 2343-46.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente (Ref: 44), homologo, desde já, os 

cálculos apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a 

quantia discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino 

que a presente execução prossiga com a expedição das RPV/precatório 

devidos.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33232 Nr: 1789-48.2016.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORGES SEVERINO EIRELI, DANIEL 

BORGES SEVERINO, TATIANA MOREIRA DA COSTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MELLER - OAB: 

41.654, GILSON HUGO RODRIGO SILVA - OAB:72415

 Vistos.

1. Defiro o pedido de Ref: 58, assim concedo novo prazo para a parte 

executada requerer o que entender de direito, no prazo legal.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34585 Nr: 514-30.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. GONÇALVES PINHEIRO - ME, ELIAS GONÇALVES 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 Vistos.

1. Analisando os autos verifica-se que a questão arguida pela parte 

autora já foi analisada tanto por este Juízo como pelo Desembargador da 

Primeira Câmara de Direito Privado em Agravo de Instrumento.

É a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

2. Dispõe o artigo 505, do Novo Código de Processo Civil o seguinte:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à 

mesma lide, (...)”

Destarte, o pedido de apresentado em Ref: 31 é de todo descabido, já que 

o referido pleito já fora decidido em Agravo de Instrumento nº. 

1003696-54.2017.811.0000.

3. Assim sendo, com base no artigo 505, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido contido em Ref: 31, assim intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento do preparo do feito, no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 887-61.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCE DANIELE LAURA LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV/precatório 

devidos.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 174-52.2018.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834, VICTOR RAFAEL LOPES - OAB:22995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013/A

 Vistos.

1. Primeiramente, cumpra-se o determinado no item “1” de Ref: 76.

2. Ademais, diante do petitório de Ref: 79 intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias.

3. Outrossim, expeçam-se os alvarás de levantamento do valor 

incontroverso, devendo ser observada as contas indicadas em Ref: 79.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206 Nr: 55-92.1998.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESBÃO FRANCISCO DE ALENCAR, MARIA DE 

LOURDES PEREIRA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR. - OAB:MT/15.871, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7976 Nr: 284-03.2008.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER ARAÚJO CHAVES, HELDER BATISTA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono a fim de INTIMAR os advogados das 

partes, do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27789 Nr: 755-72.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILTON ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pela ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENÉRGIA S.A em face de IVONILTON 

ALVES DE SOUSA, conforme fundamentação supra, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado em Ref: 82 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando transcorrido 

aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e posterior expedição de 

alvará de levantamento, e mantenho a multa já fixada, conforme o 

caso.3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”4. 

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no art. 1.026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30149 Nr: 423-71.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMULO RUEL GUARIENTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5794

 “Vistos etc.1. O representante do Ministério Público com assento neste 

juízo ofereceu denúncia em desfavor de Remulo Ruel Guarienti Neto, 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas dos artigos 
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217-A, caput, c/c. 226, II, ambos do Código Penal. Relata a denúncia que 

no ano de 2014, em horário não especificado, em uma residência 

localizada na Rua Almirante Barroso, n° 284, no Distrito de Fátima de São 

Lourenço, neste município de Juscimeira/MT, o denunciado REMULO RUEL 

GUARIENTI NETO, consciente e dolosamente, praticou atos libidinosos 

diversos de conjunção carnal, consistentes em tirar a roupa e praticar 

sexo oral com a criança C. V. S. G. (09 anos), visando com isso 

satisfazer sua lascívia.. co e inafastável da presente condenação; c) seja 

expedido o B.I.E, comunicando os órgãos de identificação criminal, na 

forma da lei; d) seja expedida guia de recolhimento para o cumprimento da 

pena privativa de liberdade imposta, contendo os dados insertos no artigo 

106 da LEP e dando-se ciência ao Ministério Público (art. 106, § 1º, LEP); 

e) seja a guia encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – da 

Comarca de Água Boa-MT para cumprimento, após confirmação de que 

existe vaga no local. 3.3. Havendo trânsito em julgado para a acusação, 

mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, mas sendo 

vantajoso ao réu, expedir-se-á a guia de execução provisória (CNGC, 

artigo 1.573, § único).3.4. Custas pelo réu nos termos do que dispõe o 

artigo 804 do Código de Processo Penal.3.5. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se, as partes, pessoalmente. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquivem-se.Juscimeira – MT, 16 de Janeiro de 2020.Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48031 Nr: 2916-50.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, bem como, 

com arrimo nos artigos 282, 312 e 316, todos do Código de Processo 

Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo réu Daniel 

Diniz de Paula Pereira.4. Prossiga no cumprimento da determinação 

proferida em Ref: 108.5. Expeça-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de cumprimento de 20 (vinte) dias, se o caso. 

Cumpra-se.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26817 Nr: 448-21.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ZOO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LOUREDO FILHO - 

OAB:15840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:MT 12.402-B

 Vistos.

1. Primeiramente, indefiro o pedido contido em Ref: 126, uma vez que não 

há amparo legal, para tal pedido.

2. Ademais, proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros 

cartorários, fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

3. Trata-se de cumprimento de sentença processando-se nos moldes do 

art. 523 do NCPC, já que não houve satisfação do débito condenado.

4. Intime-se o executado, pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 523 do NCPC.

 5. Fica advertido o executado que o não pagamento no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% no montante do débito.

6. Intimem-se. Expeça – se o necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Prazo: 15(quinze) dias.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37253 Nr: 1720-79.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos etc.

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR, com as partes já qualificadas.

Analisado os autos verifico que o presente feito perdeu o seu objeto, já 

que a parte requerida quitou a integralidade do débito e purgou a mora, o 

veiculo lhe restituído, conforme petições de Ref: 110 e Ref: 151.

 Verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse processual, 

de modo a configurar a carência da ação. Neste sentido, eis os seguintes 

julgados selecionados por Alexandre de Paula, em seu Código de 

Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”

2. POSTO ISTO, conforme explanado, EXTINGO o processo sem resolução 

do seu mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

3. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20 % (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.

4. Após o trânsito em julgado, arquive-se, cumpridas todas as 

deliberações pendentes.

5. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

6. Publique-se. Registre-se. Intima-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51506 Nr: 847-11.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSANDRO LEITE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Primeiramente, defiro o pleito formulado em cota ministerial de Ref: 84. 

Assim, determino que seja oficiado à POLITEC para que apresente o Laudo 

Definitivo da substância apreendida referente ao presente feito, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, por se tratar de réu preso.

2. Outrossim, ante o teor de ofício nº. 61/2019 DAPI, dê-se vista dos ao 

Ministério Público para manifestação da avaliação da prisão do acusado. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29176 Nr: 85-97.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20287/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de penhora no rosto dos autos feito pela parte 

exequente, no presente cumprimento de sentença, visando à penhora do 

valor de R$ 214.525,30 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e 

cinco reais e trinta centavos) no processo de nº 1128-50.2008.8.11.0048 

– Código 8798, em trâmite nesta Comarca.

2. A pretensão da parte exequente merece guarida. Não se trata de 

desprezo à conhecida regra de que a execução deve se processar pelo 

meio menos gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os 

atos executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito.

 Ora, o artigo 835, inciso I, do Novo Código de Processo Civil veio a 

permitir, expressamente, a penhora de valores em pecúnia, autorizando, 

no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado 

na execução.

Ademais, a penhora efetuada é constitucional e não ofende o direito à 

inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a bloquear valor 

necessário a garantia da presente execução, valor certo, não obstando 

seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado pela via 

própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao revestimento 

de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 833, do NCPC).

 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido veiculado pela parte exequente, 

para o fim de determinar a penhora no rosto dos autos do valor de R$ R$ 

214.525,30 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 

trinta centavos), no processo de nº 1128-50.2008.8.11.0048 – Código 

8798, em trâmite nesta Comarca.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 1893-35.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 

SOUZA - OAB:27295-0, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19607/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono o autos para intimar o réu, Daniel da 

Silva, através de seus advogados, a fim de tomar ciência da decisão 

proferida em ref. 66.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 1893-35.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMEDINA MARTINS DE 

SOUZA - OAB:27295-0, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19607/O

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, bem como, 

com arrimo nos artigos 312 e 316, ambos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo réu Daniel da 

Silva.4. De outro giro, solicite-se à Politec o laudo da perícia realizada nos 

autos de Cód. 53841. Prazo: 5 (cinco) dias.5. Com a juntada do laudo, 

dê-se vista dos autos as partes para apresentação de alegações finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pela acusação.6. 

Assim que cumprido o item supra, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.7. Expeça-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de cumprimento de 20 (vinte) dias, se o caso. 

Cumpra-se.8. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35466 Nr: 932-65.2017.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALIMENTOS LTDA, DANIEL BORGES 

SEVERINO, TATIANA MOREIRA DA COSTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HUGO RODRIGO 

SILVA - OAB:72415

 Vistos.

1. Defiro o pedido de Ref: 47, assim concedo novo prazo para a parte 

requerida requerer o que entender de direito, no prazo legal.

2. Assim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado Ref: 34.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24564 Nr: 643-40.2014.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS HEINTZE, ESPÓLIO DE 

NILTON ANTÔNIO HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO J. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 710 de 1782



 Vistos

1. Certifique-se o(a) Sr(a) Gestor(a), se houve resposta do ofício 

expedido em Ref: 79.

2. Ademais, intime-se a parte requerente para se manifestar referente ao 

petitório de Ref:102.

 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30241 Nr: 438-40.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BOCCHETTI 

NUNES - OAB:93294/RJ, ERIKA CRISTINA FRAGETI SANTORO. - 

OAB:128776/SP, MARCO AURÉLIO AGUIAR BARRETO. - OAB:8755

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO À PENHORA manejada pelo BANCO DO BRASIL 

S/A, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, conforme fundamentação 

supra, determinado o prosseguimento da execução até seus ulteriores 

termos.3.2. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocat íc ios .3 .3 .  Expeça-se  o  Necessár io .  In t imem-se . 

Cumpra-se.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33457 Nr: 1896-92.2016.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME, 

VALDIRENE GONÇALVES SOUZA, GILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 700 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, rejeito os embargos do réu, e julgo procedente o 

pedido contido na presente AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por V. 

GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA –ME, VALDIRENE GONÇALVES 

SOUZA e GILSON PEREIRA DE SOUZA, constituindo, de pleno direito, o 

título executivo judicial, com a obrigação de pagar a quantia de R$ 

178.740,34 (cento e setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e trinta 

e quatro centavos), devidamente acrescida da correção monetária, 

calculada pelo INPC e dos juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC/02 

c/c. 161, § 1º, CTN), ambos a contar a partir do vencimento da obrigação, 

devidos até o efetivo pagamento.3.2. Pela sucumbência e já que devida, 

fica a parte ré condenada no pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código 

de Processo Civil. 3.3. Após o trânsito em julgado, fica autorizado o 

desentranhamento de documentos, mediante cópias.3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seAlcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33531 Nr: 1924-60.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. GONÇALVES DE SOUZA & CIA LTDA -ME, 

MARIA CÉLIA SILVA MARQUES, VALDIRENE GONÇALVES SOUZA, 

GILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A, ROGERIO NAVES DA 

SILVA - OAB:13663

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio 

parcial no montante de R$ 47.829,63.

 Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a 

este processo.

Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-15.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAVI CALLAI BARASUOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALCINDO PERES DA ROSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000380-15.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

JOAO DAVI CALLAI BARASUOL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Considerando que não houve 

acordo entre as partes na audiência de conciliação, aguarde-se o prazo já 

determinado na decisão de Ref: 22159902, ou seja, o prazo de 15 (quinze) 

dias para os requeridos apresentarem contestação, contado a partir da 

data de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código de 

Processo Civil. O que deverá ser certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a). 2. 

Havendo contestação, dê-se vista a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se. ALCINDO 
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PERES DA ROSA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-76.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da inércia da parte em intentar movimentação 

processual, o processo deve remetido ao arquivo definitivamente. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-78.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO VIEIRA FERNANDES OAB - MG145212 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA 

FERNANDES para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/11/2019 Hora: 15:45 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-22.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE XAVIER DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Juizado Sala: J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 13:45 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-22.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE XAVIER DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser indenizada 

por danos materiais e morais por ter tido aparelho doméstico danificado 

por oscilação nos valores da energia elétrica distribuída pela requerida. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilações probatórias, uma vez que a parte requerida 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação. 

Considerando que a reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, com relação a ela decreto a revelia e aplico ao presente o 

julgamento antecipado da lide, contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante alega que possui em 

seu nome a unidade consumidora de energia de nº 6/791076-3, sendo 

que, no dia 16 de agosto de 2019, por volta de 22 horas o fornecimento de 

energia elétrica foi interrompido na propriedade da Requerente, bem como 

de seus vizinhos. Após queda e retorno da energia elétrica o aparelho 

televisor da requerente parou de funcionar, foi constatada a queima do 

referido aparelho, por sobrecarga de energia, com o conserto totalizando 

o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), para o reparo integral, ou R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para aquisição de uma nova/similar. 

Da análise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um 

serviço, visto que não obrou com a devida diligência a Reclamada, uma 

vez que permitiu houvesse a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica à consumidora, bem como a oscilação no retorno da mesma, 

gerando diversos prejuízos à autora, conforme art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” De outro norte, nota-se que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos 

coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os 

fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o 

que não se verificou no caso presente. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra 

patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 
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o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por MARIA 

CLEIDE XAVIER DIAS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para: a) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a 

título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, 

pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000208-73.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB: MT0021129A, 

para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2019 Hora: 15:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000208-73.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-26.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA RAFAELA ROSA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-78.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

G. N. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO VIEIRA FERNANDES OAB - MG145212 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 
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diante da ausência da parte autora à audiência de conciliação, julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-50.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-35.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KARLENY ERMINDA DE ANDRADE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-20.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-72.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 
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pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-57.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-42.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-27.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 715 de 1782



chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-82.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada 

em título executivo judicial. 2. O exequente já apresentou demonstrativo do 

débito atualizado até a data do pedido de execução, conforme exigência 

legal. 3. Cite-se, pois, a Fazenda para opor embargos no prazo de trinta 

(30) dias (NCPC, art. 534 e seguintes, c/c. art. 1º-B, Lei 9.494/97). 4. 

Certificado o não-oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório 

de RPV/Precatório, conforme o caso, ao Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça (CF, art. 100 e CPC, art. 730, I e II), fazendo-se o pagamento na 

ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. 5. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000172-31.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE JESUS SECAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE DEYSE DE SOUZA OAB - MT24859/O (ADVOGADO(A))

ERICA BORGES DE ANDRADE OAB - MT25607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-29.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 14:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-29.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência da parte autora à audiência de conciliação, julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-14.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 14:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-14.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

DIVINO DE OLIVEIRA LIMA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, por 

entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, 

conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-98.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE CARDOSO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Atendendo aos termos do 

artigo 355, II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por reconhecer os efeitos da revelia, uma vez que a 

reclamada deixou de contestar a presente ação, conforme o certificado, 

assim incidindo na revelia. Assim, considerando que a parte reclamada 

não contestou a presente ação, com relação a ela, decreto a revelia e 

aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, II, do Novo Código de Processo Civil, visto que a revelia faz presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, na forma 

dos artigos 344 e seguintes do mesmo código, e estes acarretam as 

consequências jurídicas apontadas na inicial. Contudo, a revelia não 

conduz necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto 

nos artigos acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando 

acima dela o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova 

dos autos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA NEGATIVA 

C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL – PAGAMENTO DE 

TRIBUTOS (IPVA, DPVAT, ETC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MEIRE CARDOSO DE 

SOUSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados. 

Alega, em síntese, que em abril de 2019 a autora compareceu a agência 

do Banco do Brasil a fim de obter um financiamento, sendo informada que 

encontrava-se negativada no SPC/SERASA, pelo DETRAN/MT, então se 

dirigiu até o Ciretran de Jaciara, ocasião em que constatou o registro de 

uma motocicleta Honda/XLX 350, Placa JYB-7039, RENAVAM 125647352, 

CHASSI 9C2ND0401HR102021, com aquisição datada de 05/09/1993, com 

último licenciamento realizado em 1996, com último proprietário a pessoa 

de IVAN KENNEDY BARBOSA VAZ, o qual desconhece. Da análise dos 

autos, da documentação juntada na inicial, depreende-se que o requerido, 

através do DETRAN/MT negativou o nome da parte autora indevidamente, 

gerando prejuízos a mesma. Neste diapasão, o Código Civil em seu art. 

186 é claro ao afirmar que aquele que causar dano a outrem, comete ato 

ilícito, em complemento o art. 927 do mesmo diploma legal, afirma que por 

ter cometido ato ilícito, fica este obrigado a indenizar, in verbis: “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Assim, do cotejo desses 

dois artigos é de se concluir pela obrigação do requerido em indenizar a 

autora pelo evento ocorrido, no que tange aos danos materiais e morais 

suportados pela autora, em decorrência negativação do nome da 

requerida. A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos 

termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível 

afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a instruem. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela inclusão indevida do nome da reclamante no Serviço de 

Proteção ao Crédito pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, 
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gerando no autor dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de 

estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. 

Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Não 

se afigura possível a prefixação do quantum da indenização devida por 

danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela 

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para 

compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para 

desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, 

assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor 

não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem 

tão pequeno que se torne inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO OBRIGACIONAL – PAGAMENTO DE TRIBUTOS (IPVA, DPVAT, 

ETC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MEIRE CARDOSO DE SOUSA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para: a) DETERMINAR que a parte requerida 

providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de bancos de 

dados do SERASA/SPC, no prazo de 48 h, sob pena de multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos; b) CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo 

INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

partir desta decisão. 3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-76.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE PAULA VIANA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: THAIS SUELEN GARCIA OAB: MT12190/O, para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 30/04/2019 Hora: 14:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-76.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE PAULA VIANA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da inércia da parte em intentar movimentação 

processual, o processo deve remetido ao arquivo definitivamente. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-92.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRA MENDES FRANCO para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/11/2019 Hora: 13:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-92.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000561-27.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BMFD ADMINISTR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S C LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENOIT SCANDELARI BUSSMANN OAB - PR24489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SUFFRIDINI (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, acessando 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência, conforme zoneamento 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-51.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 1000637-51.2019.8.11.0109. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MARCELANDIA EXECUTADO: DOMINGUES & 

CIA LTDA - ME Vistos. 1. Intime-se a Autora para emendar a inicial, quanto 

a contradição do nome da parte executada, eis que na distribuição e na 

inicial os nomes são divergentes. Marcelândia, 19 de dezembro de 2019. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000703-31.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL JUNIOR DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 1000703-31.2019.8.11.0109 

Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Requerente: MIGUEL JUNIOR DA ROCHA Vistos. 1. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial a fim de juntar aos autos o comprovante do 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321 do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. 2. Após, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. 3. Diligências necessárias. Marcelândia, 

30 de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000711-08.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 1000711-08.2019.8.11.0109 

Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Requerente: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA Vistos. 1. Em atenção ao 

artigo 46, da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018, 

determino que a parte autora proceda a correta emissão da guia de 

distribuição, devendo incluir o número único do processo na respectiva 

guia, juntando aos autos no prazo de 05 (cinco) dias (parágrafo único, art. 

46). 2. Com a devida juntada, voltem conclusos. Marcelândia, 31 de 

dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000025-16.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINILSON SANTOS MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que processo a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do 

NCPC).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-78.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ENA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DE BRITO KANASHIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Carta Precatória Processo n° 

1 0 0 0 5 7 7 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 1 0 9  R e q u e r e n t e :  E N A  S O A R E S 

Requerido/acusado: LARISSA DE BRITO KANASHIRO Inquirição da 

testemunha MAURO GONÇALO VIEIRA. Vistos. 1. Para o cumprimento do 

ato deprecado, designo audiência para inquirição da testemunha para o 

dia 17 de fevereiro de 2020, às 15:00horas. 2. Comunique-se o Juízo 

Deprecante informando os dados da distribuição para futuras 

comunicações. 3. Intime-se. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de 

dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000480-78.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI OAB - PR17507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Carta Precatória Processo n° 

1 0 0 0 4 8 0 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 1 0 9  R e q u e r e n t e :  J O S E  R O H L I N G 

Requerido/acusado: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Inquirição das testemunhas Osmar Knihs e Cleocir Knihs. Vistos. 1. Para o 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para inquirição das 

testemunhas para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 15:10 horas. 2. 

Comunique-se o Juízo Deprecante informando os dados da distribuição 

para futuras comunicações. 3. Intime-se. 4. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 30 de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 
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Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-89.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Carta Precatória Processo n° 

1000531-89.2019.8.11.0109 Requerente: JOSE DE SOUZA NOGUEIRA 

Requerido/acusado: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA Inquirição da testemunha 

Lindomar Antunes Franco. Vistos. 1. Para o cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para inquirição das testemunhas para o dia 

17 de fevereiro de 2020, às 15:20 horas. 2. Comunique-se o Juízo 

Deprecante informando os dados da distribuição para futuras 

comunicações. 3. Intime-se. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de 

dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-46.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI MADALENA CUBINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ALBERTO MAFFISONI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Processo n° 1000411-46.2019.8.11.0109 – PJE. Ação 

declaratória rescisão contratual c/c pedidos de obrigação de fazer, 

reparação civil por danos morais e materiais. Requerente: LORENI 

MADALENA CUBINSKI Requerido: VALDECIR ALBERTO MAFFISONI Vistos. 

1. Recebo a inicial em todos os seus termos. 2. Defiro, por ora, os 

benefícios da justiça gratuita. 3. Tendo em vista o desinteresse da parte 

autora em conciliar, deixo de designar audiência de conciliação. 4. CITE-SE 

a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 335, inciso III). 5. Havendo na contestação fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos 

do NCPC). 6. Vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem 

conclusos. 7. Diligências necessárias. Marcelândia/MT, 14 de outubro de 

2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000497-17.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIESSICA FERNANDA BENES GAMBIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para 

que, no prazo de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de 

Justiça de ID nº 27794253. MARCELÂNDIA, 9 de janeiro de 2020. HIGNO 

PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, 

MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001534-88.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR HENRIQUE PALEARE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

10 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000561-27.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BMFD ADMINISTR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S C LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENOIT SCANDELARI BUSSMANN OAB - PR24489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SUFFRIDINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

10 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000338-74.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOFFA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 
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selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

13 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-13.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SALES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO CASULA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 27942632. 

MARCELÂNDIA, 13 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005892-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Petição de ID n° 27285238 . 

MARCELÂNDIA, 13 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-21.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SCAMPARINI FUNCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 27975100 e 

27975101. MARCELÂNDIA, 15 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000489-40.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIO VIEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifestem, requerendo o que de 

direito. MARCELÂNDIA, 15 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000275-49.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOAQUINA RODRIGUES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 28015309 e 

28015310. MARCELÂNDIA, 15 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-68.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCIR JOSE PERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO CASULA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 28015307 e 

28015308. MARCELÂNDIA, 16 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-88.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. G. (AUTOR(A))

MARIA DO ROSARIO FERREIRA (AUTOR(A))

E. E. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo de 05 dias, se manifeste sobre a Certidão de ID n° 28064584. 

MARCELÂNDIA, 16 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-75.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAIXAO COSMO DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO PAIXAO COSMO DA SILVA 04299543106 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

16 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000709-38.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. M. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de 

Justiça de ID. 28069250, requerendo o que de direito. MARCELÂNDIA, 17 

de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 

850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 

35362534

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000252-06.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000252-06.2019.8.11.0109. 

REQUERENTE: EDIR FERREIRA REQUERIDO: ROSENILDA PORPÉRIO DOS 

SANTOS FERREIRA Vistos. 1. Ante a manifestação ministerial, de que a 

petição inicial não encontra-se lançada, cabe ressaltar que a mesma foi 

juntada pela advogada sob sigilo, mas que nesta data foi liberada sua 

visualização, para as partes e para os servidores. 2. Ante o cancelamento 

da audiência de conciliação, anteriormente designada, tendo em vista que 

está em andamento processo seletivo para credenciamento de conciliador 

nesta Comarca (Edital n° 07/2019), determino que seja designada nova 

audiência de conciliação, tão logo seja finalizado o credenciamento. 3. Foi 

determinado estudo PSICOSSOCIAL com as partes envolvidas e até o 

presente momento apenas o estudo psicológico foi anexado aos autos, de 

modo muito SINTETIZADO, sem maiores informações sobre a possibilidade 

da guarda do menor permanecer com a parte Requerida. Não se tem 

notícias se o profissional fez o atendimento na residência das partes e 

nem se teve oportunidade de entrevista reservada com o menor. Assim, 

intime-se a Equipe Interdisciplinar do Juízo para acostar aos autos o 

estudo psicossocial no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o psicólogo 

informar: a) se fez visita na residência das partes; b) se teve 

oportunidade de conversar com o menor desacompanhado dos pais; c) se 

entrevistou vizinhos sobre a relação do menor com os pais, enfim 

informações necessárias e claras que possam subsidiar este Juízo na 

tomada de decisão. Intime-se-o para apresentar respostas no prazo de 05 

(cinco) dias. 4. Certifique-se se a parte Requerida foi citada e o Autor foi 

intimado dos alimentos provisórios definidos. 5. Com a juntada do estudo 

psicossocial, abra-se vista ao parquet. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 8 de dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46715 Nr: 498-68.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANILDO SEBASTIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 1. Determino a restituição do valor pago a título de fiança (fl. 171), nos 

termos do art. 337, do Código de Processo Penal. Intime-se o Réu para 

informar conta bancária, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, expeça-se alvará de levantamento em seu favor.

3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 16 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 61672 Nr: 376-16.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Trata-se de ação previdenciária promovida por MARIA DE 

LOURDES LIMA DA SILVA contra INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURO SOCIAL, alegando em síntese que em meados de 2010 descobriu 

um tumor maligno na mama e após a realização de cirurgia sobreveio-lhe. 

No caso dos autos, a condição de incapaz para a vida independente e 

para o trabalho ficou devidamente comprovada. Segundo se infere do 

laudo pericial realizado, a parte autora possui sequela de mastectomia por 

carcinoma por carcionoma de mama, vez que foi submetida à mastectomia 

parcial por tumor maligno de mama e a partir da cirurgia residual com 

lesões de plexo neural passou a ter limitações para suas atividades e 

todas a outras que exijam uso dos braços em esforço. De acordo com o 

perito que a incapacidade da requerente é permanente. Além disso, o 

benefício tem caráter alimentar e é necessário para a sobrevivência da 

parte requerente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil para o fim de CONDENAR o INSS a implementar em favor da parte 

autora o benefício assistencial ao portador de deficiência no importe de 01 

(um) salário mínimo, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a lhe pagar as 

parcelas devidas mensalmente, a partir da citação, confirmando a liminar 

concedida (fls. 50/51). A correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser 

observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de 

atualização monetária à Fazenda Pública. Os juros moratórios incidirão de 

acordo com o Manual da Justiça Federal. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Marcelândia, 16 de dezembro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62583 Nr: 1270-89.2013.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSN, FSN, SIMONE PATRÍCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARBOSA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de inventário negativo proposto por F.S.N. e F.S.N, 

representados por sua genitora SIMONE PATRÍCIA D ASILVA SOUZA, 

salientando que o inventariado Fabio Barbosa nogueira era seu pai e 

faleceu em 09.10.2009, deixando dois filhos menores de idade. Declarou 

que o de cujus não deixou bens a inventariar, no entanto deixou direitos e 

ação trabalhista e indenizatória a ser proposta, motivo pelo qual necessita 

ser nomeado como inventariante para a legitimação à propositura da 

competente ação. Pleiteou pela procedência do pedido e pelos benefícios 

da justiça gratuita. Juntou documentos às fls. 08/14.

À fl. 15, a Requerente foi nomeada Inventariante.

Termo das primeiras declarações à fl. 24.

Certidão Negativa do Cartório de Marcelândia à fl. 29.

O Detran informou que nenhum veículo foi encontrado em nome do 

inventariado (fl. 30/31).

A União manifestou desinteresse nos autos (fl. 37).

As certidões das Fazendas Federal, Estadual e Municipal acerca de bens 

ou dívidas existentes em nome do de cujus, vieram negativas (fls. 34 e 

38/42).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (fl. 47).

DECIDO.

Ante a inexistência de bens a inventariar, e pela concordância do 

Ministério Público, HOMOLOGO o presente inventário negativo para que 

surta seus jurídicos e legais fins de interesse do requerente em face do 

falecimento de Fabio Barbosa Nogueira.

P.R.I.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Marcelândia, 16 de dezembro de 2019.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 1630-19.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIZUNA ANDREGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. SENTENÇA I – RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária 

promovida por CARMUZINA ANDREGHETTO contra INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, alegando em síntese, que é segurada especial 

e conta com de 56 anos de idade, que desde sua juventude laborou na 

produção da terra. Embora o Requerido alegue que a Autora não é 

trabalhadora rural em regime de economia familiar, e que litiga de má fé, 

entendo que esse período compreendido pela documentação apresentada 

é posterior ao período de carência no caso do cônjuge da Autora, e 

quanto à Autora, o início em atividade empresarial é de 2014, portanto, 

apenas 01 (um) ano antes do período de carência para comprovação de 

segurada especial. Desse modo, insuficientemente demonstrada a 

alegação de litigância de má fé. Diante desses fatos, a parte Autora não 

logrou êxito em comprovar que exercia atividade rural, como segurado 

especial, em regime de economia familiar, razão pela qual torna-se 

imperativa a improcedência do pedido. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte 

autora. Condeno ainda ao pagamento dos honorários sucumbenciais no 

importe de R$ 2.000,00, observando ser beneficiária da Justiça Gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se o feito com as anotações necessárias. Marcelândia, 16 

dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 66360 Nr: 915-11.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ILÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Trata-se de ação previdenciária promovida por ELIAS HILÁRIO 

contra INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Requerente 

não possui meios de prover seu próprio sustento, ante sua incapacidade 

física e ainda nenhum de seus familiares pode ajudá-lo regularmente, 

dependendo do Estado para sobreviver, preenchendo todos os requisitos 

necessários ao deferimento do benefício. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR o INSS a 

implementar em favor da parte autora o benefício assistencial ao portador 

de deficiência no importe de 01 (um) salário mínimo, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, o que faço 

com fundamento no parágrafo 4º do artigo 20 do CPC e súmula 111 do 

STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 
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sobre prestações vincendas.”. Isento a parte Requerida das custas 

processuais, posto que “nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. (...)” (REO 0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 

de 06/07/2012). A presente sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, visto que o valor da condenação NÃO supera a quantia de 

1.000 (MIL) salários mínimos, levando-se em conta as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, bem como a fixação do benefício em 

01 (um) salário mínimo mensal, incidindo na hipótese prevista no artigo 

496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Marcelândia, 16 de dezembro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78806 Nr: 2428-09.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PAULO PEDROZO, FABRÍCIO 

REINALDO DOS SANTOS, THALIZ KATREN DE AMORIM GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Autos nº: 2428-09.2018.811.0109 (Código nº: 78806)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Denunciado: Ronaldo Paulo Pedrozo e outros.

Vistos.

1. Diante da petição apresentada à fl. 213, revogo da nomeação da 

advogada Doutora Gabrielle Borin Navarro, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, nomeio o Doutor Reginaldo Alves, sob a 

fé de seu grau, devendo apresentar as alegações finais, no prazo legal.

2. Ressalto que os honorários serão fixados em sentença, proporcional ao 

trabalho dos advogados nomeado nos autos.

 3. Diligências necessárias.

De Cláudia para Marcelândia, 18 de dezembro de 2019.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43729 Nr: 1137-57.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094-O, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Exequente MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT.

Executado: ADEMAR MUNIZ.

Vistos.

1. Trata-se de ação de execução fiscal proposta por Município de 

Marcelândia/MT em face de Ademar Muniz.

Durante o transcurso processual, as partes anexaram aos autos novo 

acordo firmado entre elas que contempla os autos de código 61406, 

43729, 43744, 46138 e 46142, requerendo a homologação, e suspensão 

do feito até cumprimento integral.

 É, em síntese, o Relatório.

 DECIDO.

2. Considerando o acordo firmado entre as partes (fls. 84/87) 

HOMOLOGO-O para que produza seus jurídicos e legais efeitos, valendo 

como título executivo judicial, a teor do artigo 515, V, do Código de 

Processo Civil.

3. SUSPENDO o curso do processo até o integral cumprimento do acordo, 

que findar-se-á em 27.10.2021.

4. Exaurido o prazo, INTIME-SE a Exequente para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo único, art. 922, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Aguarde-se em arquivo provisório.

6. Intime-se apenas a parte Autora.

7. Diligências necessárias.

Marcelândia,_19_de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49962 Nr: 498-97.2011.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI WOLF, Altiva Iung Wolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740, REINALDO 

LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 498-97.2011.811.0109 (49962)

Ação Previdenciária

 Requerente: ARI WOLF e ALTIVA IUNG WOLF.

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que foi proferida sentença à fl. 159, e 

determinada a expedição de alvará na conta indicada à fl. 143/144, vez 

que o advogado subscritor possuía autorização para dar e receber 

quitação (fl. 14/15).

 À fl. 161, o segundo advogado constituído pelos autores manifestou 

apresentando outra conta para depósito do valor constante nos autos, 

sendo que o causídico também possui autorização para dar e receber 

quitação (fl. 14/15).

2. Assim, de forma a resolver a situação posta, intimem-se pessoalmente 

os autores para que informem uma conta para depósito dos valores 

relacionados aos débitos principais dos RPV’s, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3. Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando que ambos os 

advogados deram andamento ao feito, desde o início da propositura da 

ação, determino que os causídicos sejam intimados para que informem: (i) 

uma conta para depósito integral dos valores relacionados à verba 

sucumbencial, ou (ii) o valor que será levantado em favor de cada 

causídico, salientando que, na falta de manifestação, esta magistrada 

determinará o levantamento proporcionalmente aos trabalhos realizados 

pelos advogados nos autos.

4. Diligências necessárias.

5. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Marcelândia, _19___de_dezembro__de 2019___.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63960 Nr: 950-05.2014.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO JOSE VERUS EPP, Adriana Tirapelle, 

EDNA SILVANA CELUPPI VERUS, ARTÊMIO JOSÉ VERUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Autos n. 950-05.2014.811.0109 (Id. 63960)

Execução de Título Extrajudicial

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte-Matogrossense - Sicredi

Requerido: Artêmio José Verus Epp e Outros.

Vistos.

1. Tendo em vista que o exequente informou (fl. 121) a quitação do débito, 

por conseguinte, a extinção do feito e seu posterior arquivamento é 

medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

2. Desnecessária intimação das partes.

3. Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

4. Diligências necessárias.

 Marcelândia,_19____de__dezembro______________de 20_19___.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63961 Nr: 951-87.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO JOSE VERUS EPP, EDNA SILVANA 

CELUPPI VERUS, ARTÊMIO JOSÉ VERUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 951-87.2014.811.0109 (Código n°. 63961)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Matogrossense – SICREDI.

Executado: Artemio José Verus EPP e outros.

 Vistos.

SENTENÇA

1. Tendo em vista que o executado informou que houve a quitação do 

débito do débito (fl. 90), a extinção do feito e seu posterior arquivamento é 

medida que se impõe. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 2. Levante-se a penhora de fls. 78/82.

3. Custas pela parte autora, as quais se encontram recolhidas.

4. P.R. Desnecessária intimação.

5. Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Marcelândia, 19 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67105 Nr: 1220-92.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, no importe de 100% do salário de 

contribuição, nos termos do art. 44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do 

Decreto nº 3.048/99, a partir de 13.07.2015 (data da cessação do 

benefício de auxílio doença), conforme disposto no artigo 43, da Lei n° 

8213/1991, com os seguintes parâmetros: a) a correção monetária incide 

sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E 

como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros de mora 

de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.Para fins de 

implantação do benefício, nos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ:a)nome do segurado: Claudemira Alves da Costa.b)benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez.c)renda mensal atual: 100% do 

valor do salário de contribuiçãod)data de início do benefício: 

13.07.2015.e)renda mensal inicial – RMI: 100% do valor do salário de 

contribuição.Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, o que faço 

com fundamento nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC e súmula 111 

do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas.”. Isento a parte Requerida das 

custas processuais, posto que “nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. (...)” (REO 0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 

de 06/07/2012.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71437 Nr: 360-23.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, acolho o pedido de desistência formulado à fl. 98 e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII e §5° do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes últimos em favor do procurador do requerido, no valor 

de R$2.000,00 (dois mil reais), observando ser beneficiária da justiça 

gratuita.P.R.I.Oportunamente, arquivem-se.Marcelândia, __19___ de 

_dezembro_ de 2019_____.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72003 Nr: 698-94.2017.811.0109
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, os últimos no importe de 20% do valor da causa, nos termos 

do artigo 85, §3°, inciso I do NCPC, devendo ser observado que a parte é 

benef ic iár ia  da jus t iça  gra tu i ta .Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as 

a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . M a r c e l â n d i a ,  _ _ 1 9 _ _  d e 

_____dezembro________de 20___19___.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 77799 Nr: 1943-09.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAZ, BCADS, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O, JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - OAB:25355/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:22513/O

 Autos nº 1943-09.2018.811.0109 (Id. 77799).

Ação Revisional de Alimentos

Autor: Emanuel da Silva Zeferino.

Requerido: Ana Júlia Alves Zeferino, representada por sua genitora Bruna 

Cristina Alves da Silva, representada por Aliana Alves da Silva.

Vistos.

1. Defiro o pedido à fl. 57.

2. Por fim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários à advogada dativa que atuou no 

presente feito, Doutora Jéssica Liandra Borin Navarro, os quais arbitro em 

2,0 URH, e para a Doutora Negisleia de Oliveira Lima, os quais arbitro em 

1,0 URH (fl. 30).

 3. Expeça-se certidão de honorários.

 4. Traslade-se cópia desta decisão ao processo apenso.

5. Após tudo cumprido, remetam-se os autos à Comarca de Nova 

Bandeirantes/MT.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, _19___ de _dezembro____ de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 1351-28.2019.811.0109

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON MEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do indeferimento do pedido de revogação da 

prisão preventiva do denunciado Maicon Meira Rodrigues. 2.No mais, 

determino que seja Oficiada a 3° Câmara Criminal do Tribunal do Estado de 

Mato Grosso, responsável pelo processamento e julgamento do recurso 

de Apelação Criminal de n° 0000150-40.2015.8.11.0109, informando-a do 

cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado, 

encaminhando as cópias pertinentes para certificação nos autos 

principais. 3.Cientif ique-se o Representante do Ministério 

Público.4.Intime-se.5.Aguarde-se o retorno do processo de código de n° 

64856 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, 

trasladados os documentos necessários ao feito principal, arquivem-se os 

presentes autos.6.Diligências necessárias.7.SERVE A PRESENTE COMO 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, em razão da urgência do caso 

e por estar esta Magistrada em regime de Plantão Integrado no Recesso 

Forense, conforme Provimento n. 001/2013/CM e Provimento n. 

27/2019-CM.De Cláudia para Marcelândia, 20 de dezembro de 2019, às 

13:00 horas.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Regime de 

Plantão Integrado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 79226 Nr: 2625-61.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA DA SILVA, SANDRO 

JUNIOR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Autos nº: 2625-61.2018.811.0109 (Código n° 79226)Autor: Ministério 

Público do Estado de Mato GrossoRéu: Leandro de Souza da Silva e 

outro.Vistos em Plantão no Recesso Forense.1.Defiro a cota ministerial às 

fls. 300/301.2.Designo audiência de continuação para inquirição das 

testemunhas Wenderson Barros de Almeida e Andressa Schmitt Teixeira 

Pereira para o dia 10 de fevereiro de 2020 às 08h00min.3.Intimem-se as 

testemunhas para comparecimento nos endereços informados às fls. 

289/291 e 293.4.Considerando que os acusados estão presos na 

penitenciária de Sinop, distante aproximadamente 170 km (cento e setenta 

quilômetros) desta Comarca, sendo notórias as dificuldades de 

deslocamento e escolta, em razão da escassez de recursos materiais e 

humanos, sobretudo visando otimizar a utilização dos recursos públicos e 

em homenagem aos princípios da economia, celeridade e eficiência 

(CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que os acusados 

acompanhem a audiência de instrução por videoconferência, 

observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, §§ 2º a 5º, do 

CPP.5.Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.6.Deixo consignado, desde já, que na impossibilidade do 

acompanhamento da solenidade pelos acusados, por meio do sistema de 

videoconferência, fica dispensada a presença física dos réus, vez que 

estes já foram interrogados, bem como pelo fato de que o defensor dos 

acusados estará presente na audiência. 7.Intimem-se os réus e o seu 

defensor, comunicando-os da data da audiência. 8.Intime-se, ainda, a 

defesa dos acusados para manifestação, em 10 (dez) dias, quanto ao 

pedido do Parquet de prova emprestada, relacionada ao processo de 

código n° 79127.9.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 69170 Nr: 790-09.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON ROBSON DA SILVA SOUSA, MARA 

ELISABETE FENSTERSEIFER, FABIANA CRISTINA FENSTERSEIFER, 

Marcelo Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Autos nº: 790-09.2016.811.0109 (Código n° 69170)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jhon Robson da Silva Souza e outros.

Vistos em Plantão no Recesso Forense.

1. Analisando os autos, verifico que foi determinada a intimação do 

advogado Doutor Jadeir Cangussu Nogueira para apresentação do 

recurso de apelação quanto aos dois acusados, Jhon Robson da Silva e 

Marcelo Candido da Silva, contudo, a apelação apresentada às fls. 

381/386 somente constou o nome do acusado Jhon Robson da Silva 

Souza.

2. Assim, determino a intimação do causídico para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, confirme nos autos se o recurso apresentado às 

fls. 381/386 também se estende ao acusado Marcelo Candido da Silva. 

Caso negativa a informação, no mesmo prazo deverá o causídico 

apresentar o recurso de apelação no que concerne ao réu Marcelo 

Candido da Silva.

3. Diligências necessárias.

4. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, 

em razão da urgência do caso e por estar esta Magistrada em regime de 

Plantão Integrado no Recesso Forense, conforme Provimento n. 

001/2013/CM e Provimento n. 27/2019-CM

De Cláudia para Marcelândia, 20 de dezembro de 2019, às 13:00 horas.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Regime de Plantão Integrado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 509-48.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW, CHRISTIAN WILLIAN 

MARTINS ROMEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 Autos nº 509-48.2019.811.0109 (Código n° 80523) Ação Penal Autor: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Réu: CHRISTIAN 

WILLIAN MARTINS ROMEIRO DA SILVA e outro

 Vistos em Plantão no Recesso Forense.

 1. Considerando que o Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva

 figura como advogado constituído no feito, em que pese não tenha 

juntado

 procuração, dou-me por suspeita para funcionar no presente feito por 

motivo de

 foro íntimo, o que faço com fundamento no art. 145, § 1º do Código de 

Processo

 Civil, já tendo sido comunicados tanto a Corregedoria bem como o 

Conselho da

 Magistratura, ambos do E. TJMT.

 2. Desde já cancelo a audiência anteriormente aprazada.

 3. Oficie-se a escolta informando sobre o cancelamento da

 solenidade.

 4. Remetam-se os autos ao Juiz em substituição legal.

 5. Intimem-se.

 6. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 20 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 509-48.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW, CHRISTIAN WILLIAN 

MARTINS ROMEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da 

prisão preventiva de CHRISTIAN WILLIAN MARTINS ROMEIRO DA SILVA, 

em conformidade com a decisão anterior e em consonância com o parecer 

ministerial, uma vez que inexistente qualquer ilegalidade a ser reconhecida 

ou mesmo excesso de prazo para a formação da culpa, inalteradas as 

circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia cautelar. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Cumpra-se no que couber a decisão de fls. 54/55 

manuscritas. Cumpra-se o item 12 da decisão de fl. 81 manuscrita e 

INTIME-SE o advogado Dr. Márcio Ronaldo de Deus da Silva para acostar a 

procuração de seu cliente no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO 

e CARTA PRECATÓRIA. Decisão prolatada às 19h45 do dia 21/12/2019, 

em regime de plantão regional de recesso forense, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal. De Colíder para Marcelândia, 21 de 

dezembro de 2019

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78806 Nr: 2428-09.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PAULO PEDROZO, FABRÍCIO 

REINALDO DOS SANTOS, THALIZ KATREN DE AMORIM GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o 

efeito de CONDENAR os acusados RONALDO PAULO PEDROZO e 

FABRÍCIO REINALDO DOS SANTOS como incursos na pena do artigo 155, 

§§1° e 4º, inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo) e IV (concurso 

de pessoas), do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena, 

nos termos do artigo 68, caput, do Código Penal.IV – INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA PENAa)Réu RONALDO PAULO PEDROZO.Partindo da pena mínima 

cabível à espécie, qual seja, 02 (dois) anos, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais.a) Culpabilidade – O (...).Assim, torno a pena 

DEFINITIVA em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.(...), REVOGO A SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, razão pela qual concedo-lhe o direito de recorrer 

em liberdade.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO 

MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. b)Réu FABRÍCIO REINALDO DOS SANTOS.

(...)Da pena finalInexistindo causas outras a serem relevadas, fica o 

acusado como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso I e IV 

do Código Penal ao cumprimento da pena final de 03 (três) anos e 20 

(vinte) dias de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.Regime de 

cumprimentoLevando em conta a pena aplicada, em vista do disposto pelo 

art. 33, §2º, “c” do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da 

pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime aberto.(...)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 76068 Nr: 1030-27.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A IDENTIFICAR "VULGO TATUAGEM"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para o efeito de: a) CONDENAR o acusado ELIAS DOS SANTOS 

BAIA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, 

do Código Penal; b) ABSOLVER o acusado ELIAS DOS SANTOS BAIA da 

imputação prevista no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 

386, incisos V, do CPP.IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (...)Torno 

definitiva a pena do denunciado pelo crime de tráfico de drogas em 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.Da pena de multa Por sua vez, 

a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de 

liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata 

proporcionalidade com aquela) no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta 

e três) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da 

inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, 

monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do 

art. 43 da Lei n° 11.343/2006.Considerando a baixa renda do acusado, 

fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) 

do salário-mínimo vigente à época dos fatos.V – DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADERegime de cumprimentoLevando em conta a pena aplicada, e 

considerando que há reincidência, fixo o regime inicial fechado para o 

cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal. (...) não reconheço a este o direito de recorrer em liberdade 

(art. 387, § 1º, CPP), considerando ainda a circunstância de que o crime 

em tela apresenta gravidade concreta, pois fere a saúde e a ordem 

pública. Ademais, tratando-se de um réu que respondeu à ação penal 

preso, ofenderia a lógica do sistema autorizar a sua soltura no momento 

em que é proferida uma sentença penal condenatória.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 74467 Nr: 2035-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELI MONSSON, ELIAS DOS SANTOS 

BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos em Plantão no Recesso Forense.

1. Considerando que o causídico do réu, devidamente intimado (fl. 272), 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 272-v), 

intime-se pessoalmente o denunciado para constituir novo advogado e 

apresentar alegações finais, no prazo legal, devendo ser cientificado que 

caso não possua condições poderá ser nomeado Defensor Dativo.

 2. Decorrido o prazo sem a devida manifestação, venham os autos 

conclusos para nomeação de Defensor Dativo.

3. De outro lado, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo 

Penal, aplico ao advogado constituído, multa no valor correspondente a 10 

(dez) salários mínimos, pois a inércia injustificada quanto à prática de ato 

indispensável no processo configura nítido abandono da causa.

4. Por fim, OFICIE-SE a OAB/MT, a fim que seja apurada eventual falta 

funcional cometida pelo advogado.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

7. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, 

em razão da urgência do caso e por estar esta Magistrada em regime de 

Plantão Integrado no Recesso Forense, conforme Provimento n. 

001/2013/CM e Provimento n. 27/2019-CM.

De Cláudia para Marcelândia, 30 de dezembro de 2019, às 13:00 horas.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Regime de Plantão Integrado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 68427 Nr: 470-56.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizete Giordano, MARIZA BORIN 

GIORDANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 470-56.2016.811.0109 (Id. 68427)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: BANCO BRADESCO S.A

Executado: ANTONIO DONIZETE GIORDANO e MARIZA BORIN GIORDANO.

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial BANCO BRADESCO 

S.A em face de ANTONIO DONIZETE GIORDANO e MARIZA BORIN 

GIORDANO.

As partes juntaram aos autos acordo firmado entre eles requerendo a sua 

homologação e extinção do feito (fls. 51/52).

 DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(fls. 51/52).

 As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

 (...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 51/52 e declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC.

 Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

P.R. e oportunamente, arquivem-se.

Diligências necessárias.

Marcelândia, _02_ de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 569-31.2013.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Mara Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA DA SILVA 

FURLANETTO HAINZENREDER - OAB:20042-O, Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em cumprimento ao acórdão às fls. 99/101, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com o requerimento 

administrativo junto ao INSS, sob pena de extinção do feito.

2. Apresentado o pedido dê-se vista dos autos ao INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias se manifeste quanto o pedido administrativo.

3. Juntado os documentos acima citados, façam-me os autos conclusos 

para análise.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 10 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62409 Nr: 1092-43.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENTE JOAQUIM JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Ante a notícia do falecimento da parte requerente, devidamente 

comprovado através de certidão de óbito nos autos (fl. 149), defiro o 

pedido de habilitação, na forma requerida às fls. 145/149.

2. Retifique-se o polo ativo da presente ação.

3. Após, intime- a parte requerente sobre o retorno dos autos à origem.

4. Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

5. Intime-se o INSS a respeito da habilitação deferida nos autos.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 16 de dezembro de 2019.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 61303 Nr: 1-15.2013.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSDS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando o feito, até o presente momento a Sra. Marlena não foi 

citada dos termos do inventário. Assim, intime-se-a para querendo 

apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Deverá ainda 

informar se houve erro material na certidão de óbito, com relação ao nome 

da filha do falecido.

2. Com relação à retificação da certidão de óbito, deverá ser feito em 

procedimento próprio. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que a 

Autora promova a ação pertinente.

3. Sem prejuízo do item anterior, intime-se a parte Autora, via DJE, para 

apresentar a partilha e seus quinhões. Prazo 15 (quinze) dias.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 16 de dezembro de 2019.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 7-51.2015.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIECDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Assim, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, na forma acima exposta, para, suprimindo 

a omissão contida na sentença constante à pág. 146, HOMOLOGAR o 

acordo, no tocante aos honorários advocatícios e custas processuais, na 

forma pactuada entre as partes. 4.Com relação aos veículos indicados na 

sentença (fl. 146), em consulta ao sistema RENAJUD nesta data, constatei 

a inexistência de restrição por decisão judicial, de forma que deixo de 

realizar a baixa, conforme requerido à fl. 144-v.5.Publique-se, Registre-se, 

Intimem-se.6.Diligências necessáriasMarcelândia, 16 de dezembro de 

2019.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67745 Nr: 154-43.2016.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos.

1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

2. Na forma do artigo 523 do CPC, intime-se a parte executada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado à fl. 79, sob pena do 

acréscimo de multa, no percentual de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

§ 1ºdo CPC.

3. Fica a parte Requerida advertida de que, transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, a sua impugnação, conforme estatui artigo 

525 e § 1º do CPC.

4. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão judicial e 

transcorrido o prazo do artigo 523, a parte Requerente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, § 3º, do 

CPC.

5. Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora atualização do 

cálculo, em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do pedido do 

item “d”.

6. Diligências necessárias.

Marcelândia, 16 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 636-83.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira Maximo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Autos n. 636-83.2019.811.0109 (Código n° 80885)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO.

Réu: RAIMUNDO PEREIRA MÁXIMO.

Vistos.

1. Diante do Ofício encaminhado pela Penitenciária Doutor Osvaldo 

Florentino Leite Ferreira – Ferrugem (fl. 86), informando a impossibilidade 

de escolta dos presos para audiência designada para o dia 23.01.2020, 

bem como diante das notórias as dificuldades de deslocamento e escolta, 

em razão da escassez de recursos materiais e humanos, sobretudo 

visando otimizar a utilização dos recursos públicos e em homenagem aos 

princípios da economia, celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII 

e 37), determino que o acusado acompanhe a audiência de instrução já 

designada para o dia 23.01.2020, às 10h00min por videoconferência, 

salientando que o seu interrogatório também será realizado por 

videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, 

§§ 2º a 5º, do CPP.

2. Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se.

Marcelândia, 10 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80734 Nr: 580-50.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Autos nº: 580-50.2019.811.0109 (Código nº: 80734)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Edgar Montalvão de Oliveira.

Vistos.

1. Diante do Ofício encaminhado pela Penitenciária Doutor Osvaldo 

Florentino Leite Ferreira – Ferrugem (fl. 172), informando a impossibilidade 

de escolta dos presos para audiência designada para o dia 23.01.2020, 

bem como diante das notórias as dificuldades de deslocamento e escolta, 

em razão da escassez de recursos materiais e humanos, sobretudo 

visando otimizar a utilização dos recursos públicos e em homenagem aos 

princípios da economia, celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII 

e 37), determino que o acusado acompanhe a audiência de instrução já 

designada para o dia 23.01.2020, às 14h00min por videoconferência, 

salientando que o seu interrogatório também será realizado por 

videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, 

§§ 2º a 5º, do CPP.

2. Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se.

Marcelândia, 10 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81358 Nr: 920-91.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A

 Autos n. 920-91.2019.811.0109 (Código n° 81358)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO.

Réu: LUIZ CARLOS DE ASSIS.

Vistos.

1. Diante do Ofício encaminhado pela Penitenciária Doutor Osvaldo 

Florentino Leite Ferreira – Ferrugem (fl. 79), informando a impossibilidade 

de escolta dos presos para audiência designada para o dia 23.01.2020, 

bem como diante das notórias as dificuldades de deslocamento e escolta, 

em razão da escassez de recursos materiais e humanos, sobretudo 

visando otimizar a utilização dos recursos públicos e em homenagem aos 

princípios da economia, celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII 

e 37), determino que o acusado acompanhe a audiência de instrução já 

designada para o dia 23.01.2020, às 11h00min por videoconferência, 

salientando que o seu interrogatório também será realizado por 

videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto no artigo 185, 

§§ 2º a 5º, do CPP.

2. Comunique-se à direção da unidade prisional local acerca da data e 

horário da realização da audiência instrutória, a fim de que adote as 

providências necessárias, notadamente disponibilização de instalações e 

equipamentos próprios para a realização do ato (videoconferência) e linha 

telefônica para garantir a comunicação entre o acusado e seu defensor 

(art. 185, § 5º, do CPP), encaminhando-lhe link e senha de acesso ao 

Sistema “lifesize”.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se.

Marcelândia, 10 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61428 Nr: 127-65.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BORBA DA SILVA, FABIO JUNIOR 

GOMES DOS SANTOS, EDENILSON LUÍS FRUTUOSO DE LIMA, 

NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA, JHONATAN MARCOS DE 

CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON BORBA DA SILVA, Cpf: 

02537909135, Rg: 2103448-6, Filiação: Eloir da Luz Oliveira e Domingos 

Borba da Silva, data de nascimento: 24/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a), estudante, Telefone (66) 9669-7973. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU ROBSON BORBA DA SILVA DO TEOR 

DA SENTENÇA..

Sentença: Ex Positis, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR:a)O réu Robson Borba da Silva, qualificado nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal, 

relacionado ao 2º fato narrado na denúncia e, pelo crime previsto no artigo 

155, § 4º, IV do Código Penal, no que concerne ao 3º fato da denúncia, na 

forma do artigo 71 do Código Penal.b)O réu Fábio Júnior Gomes dos 

Santos, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, 

§ 4º, I e IV do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, pelos 

delitos perpetrados no fato 01 e 02 da denúncia e, pelo crime previsto no 

artigo 155, § 4º, IV do Código Penal, no que diz respeito ao fato 03 da 

denúncia.c)O réu Natanailson de Almeida Ferreira, qualificado nos autos, 

pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal, 

na forma do artigo 71 do Código Penal, pelos delitos dispostos no fato 01 e 

02 da denúncia.d)O réu Edenilson Luis Frutuoso de Lima, qualificado nos 

autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I e IV do Código 

Penal, relacionado ao 1º fato da denúncia.Com relação ao réu Jhonatan 

Marcos de Carvalho, deixo de condená-lo, em virtude da decisão de fls. 

165, que determinou a suspensão condicional do processo pelo prazo de 

02 (dois) anos. Contudo, não havendo cumprimento das condições, o 

processo deverá retomar seu curso normal. Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção 

penal.Com relação ao réu Robson Borba da Silva:Inicialmente, com relação 

ao delito em face da Rose Variedades (2º Fato), a pena prevista no artigo 

155, § 4º, I e IV do Código Penal é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de 

reclusão e pagamento de multa.Considerando que as circunstâncias 

judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, fixo a pena base, no 

mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão. Verifico a presença 

da atenuante da confissão, contudo, deixo de proceder a redução, tendo 

em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na 

súmula 231 do STJ.Não verifico a incidência de nenhuma circunstância 

agravante, causas de aumento ou diminuição de pena.Levando em conta 

as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já 

analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que deve ser 

calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do 

pagamento.Considerando que o Réu praticou o fato de forma continuada, 

ou seja, dois crimes, da mesma espécie, modo e maneira de execução, 

procedo ao aumento da pena na fração de 1/6, na forma do artigo 71 do 

Código Penal.Por fim, encontro a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Isento-o do pagamento 

das custas e despesas processuais.Com relação ao réu Fábio Júnior 

Gomes dos Santos:Inicialmente, com relação ao delito perpetrado em face 

dos estabelecimentos Mega Presentes e Rose Variedades, nos termos do 

artigo 71 do Código Penal, por se tratarem de crimes continuados, deve-se 

aplicar a pena de um só dos crimes, quando forem idênticos, desta forma, 

a pena prevista no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal é de 02 (dois) a 

08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa.Considerando que as 

circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, fixo a 

pena para o crime perpetrado no estabelecimento Mega Presentes (1º 

fato), no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão.Verifico a 

presença da atenuante da confissão e do fato do Réu ser menor de 21 

anos na época do crime, nos termos do artigo 65, I e III, “d” do Código 

Penal. No entanto, considerando que a pena já se encontra no mínimo 

legal, deixo de aplicar a redução, conforme orientação constante na 

súmula 231 do STJ.Não verifico a incidência de nenhuma circunstância 

agravante, causas de aumento ou diminuição de pena.Levando em conta 

as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já 

analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que devem ser 

calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do 

pagamento.Considerando que o Réu praticou o fato de forma continuada, 

ou seja, três crimes, da mesma espécie, modo e maneira de execução, 

procedo ao aumento da pena na fração de 1/5, na forma do artigo 71 do 

Código Penal.Por fim, encontro a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Com relação ao réu Natanailson de Almeida 

Ferreira:Inicialmente, com relação ao delito perpetrado em face dos 

estabelecimentos Mega Presentes e Rose Variedades, nos termos do 

artigo 71 do Código Penal, por se tratarem de crimes continuados, deve-se 

aplicar a pena de um só dos crimes, quando forem idênticos, desta forma, 

a pena prevista no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal é de 02 (dois) a 

08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa.Considerando que as 

circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, fixo a 

pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão. Verifico a 

presença da atenuante da confissão e do fato do Réu ser menor de 21 

anos na época do crime, nos termos do artigo 65, I e III, “d” do Código 

Penal, entretanto deixo de proceder à redução, pelo fato da pena já se 

encontrar no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 

do STJ.Não verifico a incidência de nenhuma circunstância agravante, 

causas de aumento ou diminuição de pena.Levando em conta as mesmas 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a 

pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.Considerando 

que o Réu praticou o fato de forma continuada, ou seja, dois crimes, da 

mesma espécie, modo e maneira de execução, procedo ao aumento da 

pena na fração de 1/6, na forma do artigo 71 do Código Penal.Por fim, 

encontro a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Isento-o do pagamento das custas e 

despesas processuais.Com relação ao réu Edenilson Luis Frutuoso de 

Lima:A pena prevista no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal é de 02 

(dois) a 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa.A culpabilidade 

do Réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, e 

intensidade do dolo, evidencia a existência de comportamento 

reprovável.O Réu registra antecedentes criminais. Não há elementos 

seguros que indiquem a natureza da personalidade do agente.O motivo do 

crime foi a fácil aquisição de bens materiais em prejuízo alheio.As 

conseqüências do crime são normais para tipo.Diante das razões supra, 

fixo a pena base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão.Verifico a presença da atenuante da confissão e do fato do Réu 

ser menor de 21 anos na época do crime, nos termos do artigo 65, I e III, 

“d” do Código Penal, desta forma, reduzo a pena em 02 (dois) meses. Não 

verifico a incidência de nenhuma circunstância agravante, causas de 

aumento ou diminuição de pena.Levando em conta as mesmas 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a 

pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.Por fim, encontro 

a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

Isento-o do pagamento das custas e despesas processuais.Considerando 

a pena aplicada, os RÉUS deverão iniciar o cumprimento da pena em 

REGIME ABERTO, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Em observância ao contido no art. 44 e seguintes do Código Penal, 

verifica-se que os RÉUS fazem jus à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, por suas penas serem inferior a quatro 

anos, bem como não ter sido o crime praticado com violência ou grave 

ameaça à pessoa, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade imposta por duas restritivas de direito, a serem fixada(s) em 

audiência admonitória.A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 

(dez) dias, na forma do artigo 49 e 50 do Código Penal.Após o trânsito em 

julgado para a acusação, de conformidade com o Provimento n.º 002/99 – 

CGJ e o item 7.29.8.1 da seção 29 da CNGC, forme-se o Processo de 

Execução Criminal Provisório.Transitada em julgado definitivamente, 

certifique-se, anote-se nos livros respectivos, comunicando-se à Justiça 

Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e ao Instituto de 

Identificação e proceda-se o lançamento dos nomes dos Réus no rol dos 

culpados.Anote-se, inclusive junto ao Cartório Distribuidor, procedendo-se 

ao cálculo das penas pecuniárias impostas.Proceda-se a DETRAÇÃO 

PENAL, na forma do artigo 42, do Código Penal.P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lovania Beatriz 

Zeretzki, digitei.
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Marcelândia, 13 de janeiro de 2020

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 509-48.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW, CHRISTIAN WILLIAN 

MARTINS ROMEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 .Visando dar continuidade ao feito, para audiência de instrução e 

julgamento, designo o dia 21 de janeiro de 2020, às 13h30min, ocasião em 

que o(s) réu(s) será (ão) interrogado (s), inquiridas as testemunhas, 

realizados os debates e, se possível, proferida a sentença (art. 57, Lei nº 

11.343/2006).2.Em atendimento ao Ofício 0033/2020/DIR encaminhado pela 

Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, requerendo que as 

audiências dos réus presos sejam realizadas por videoconferência, tendo 

em vista as notórias dificuldades de deslocamento e escolta, em razão da 

escassez de recursos materiais e humanos, sobretudo visando otimizar a 

utilização dos recursos públicos e em homenagem aos princípios da 

economia, celeridade e eficiência (CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), 

determino que o acusado acompanhe a audiência de instrução por 

videoconferência, salientando que o seu interrogatório também será 

realizado por videoconferência, observando-se, por analogia, o disposto 

no artigo 185, §§ 2º a 5º, do CPP.3.Informo ainda que esta magistrada 

realizará a audiência, também por videoconferência, do Gabinete da 2° 

Vara da Comarca de Colíder/MT, de forma que, consigno a possibilidade 

de os advogados de Defesa, caso queira, acompanharem a solenidade do 

Gabinete da Magistrada. Reforço que também estará disponível a Sala de 

Audiências da Comarca de Marcelândia/MT, com sistema de áudio e vídeo 

para realização da audiência, por videoconferência. 4.Intimem-se as 

testemunhas, para comparecimento.5.Intimem-se os acusados e os 

advogados de defesa, da designação da solenidade.6.Comunique-se à 

direção da unidade prisional local acerca da data e horário da realização 

da audiência instrutória, a fim de que adote as providências necessárias, 

notadamente disponibilização de instalações e equipamentos próprios para 

a realização do ato (videoconferência) e linha telefônica para garantir a 

comunicação entre o acusado e seu defensor (art. 185, § 5º, do CPP), 

encaminhando-lhe link e senha de acesso ao Sistema “lifesize”.7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49901 Nr: 437-42.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL ROCHA MORGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, em que pese o requerimento à fl. 123, verifico que o 

advogado da parte autora já retirou os alvarás em secretaria (fls. 

120/121). Assim, antes de analisar o pedido, determino a secretaria 

judiciária que certifique a existência de saldo na conta judicial vinculada a 

estes autos.

2. No mais, diante da notícia de falecimento da requerente (fl. 124), 

intime-se o advogado da parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

providenciar a substituição processual ativa, indicado o espólio ou os 

sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e seguintes do 

Código de Processo, salientando que, eventual crédito a receber, somente 

lhe será entregue mediante procuração conferida pelos herdeiros/espólio.

3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 10 de dezembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 1047-34.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, ISRAEL BULGARELLI GRELAK - OAB:22540/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47057 Nr: 838-12.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BERNEGOZZI FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Moraes de Jesus - 

OAB:9479-A/MT, SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48400 Nr: 225-55.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Jorge de Oliveira - 

OAB:14.517 OAB/MS, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, 

Rafaela Conte - OAB:18077 OAB/MS

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

este feito para Intimar o Indiciado para que apresente conta apta a 

depósitos de alvará judicial sob pena de arquivamento dos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000448-73.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAZUZA MARTINIS GOMES OAB - MT26509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. D. S. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MARCELÂNDIA VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA Rua dos Três Poderes, 

850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000448-73.2019.8.11.0109 Valor da causa: R$ 988,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: OSMARCO 

FERREIRA Endereço: Av. Colonizador José Bianchini, 07, Antiga Rodil, 

Setor Industrial, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Luana Cristina Barbosa de Sousa Ferreira Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: O Autor contraiu núpcias com a Ré na data de 12 de 

maio de 2015, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, conforme 

certidão de casamento anexo. Ocorre que o Autor e a Ré estão 

separados de fato há aproximadamente 02 (dois) anos, ou seja, desde o 

ano de 2017, não havendo possibilidade de reconciliação. Neste sentido, é 

importante salientar, que desde o momento da separação de fato, a Ré 

encontra-se em lugar incerto e desconhecido, não mantendo nenhum tipo 

de vínculo sócio afetivo/econômico com o Autor. No período em que 

estiverem juntos, o Autor e a Ré não adquiriram bens e não tiveram filhos. 

Portanto, não resta outra alternativa a não ser buscar a tutela do Estado, 

para que o Autor tenha seu direito atendido. DECISÃO: Vistos. 1. Defiro, 

por ora, os benefícios da Justiça Gratuita. 2. Considerando a alegação da 

parte autora, no sentido de que a parte ré encontra-se em local incerto e 

não sabido, na forma do art. 257, CPC, cite-se a parte requerida, por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para oferecer contestação. 3. Certificada a 

ausência de resposta ao edital, desde já, em observância ao art. 72, inciso 

II do CPC, como curadora especial do Requerido, nomeio o (a) Dr. (a) 

CILSO PEREIRA DOS SANTOS, a qual deverá apresentar resposta, ainda 

que por negativa geral, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. De outro turno, 

havendo resposta da Requerida, intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação, no prazo legal. 5. Int. 6. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 11 de dezembro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOS, Juíza de Direito em substituição legal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, digitei. 

MARCELÂNDIA, 7 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000647-95.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Silas de Oliveira Rezende (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 1000647-95.2019.8.11.0109 - PJE 

Mandado de Segurança com pedido de liminar Impetrante: MÁRCIO 

ROGÉRIO BULDRIN. Impetrado: SILAS DE OLIVEIRA REZENDE. Vistos 1. 

Excepcionalmente postergo a análise da liminar para após o contraditório, 

ante os argumentos expostos na inicial. 2. Notifique-se o impetrado para 

prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os fatos alegados 

na exordial. 3. Diligências necessárias. Marcelândia, 19 de dezembro de 

2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-13.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARCELANDIA/MT - PREVILANDIA (RÉU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000646-13.2019.8.11.0109 

Requerente: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Requerente: FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

MUNICIPIO DE MARCELANDIA/MT - PREVILANDIA Vistos 1. Recebo a 

inicial, em todos os seus termos. 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

3. No que concerne à realização de audiência de conciliação, tendo em 

vista que está em andamento processo seletivo para credenciamento de 

conciliador nesta Comarca (Edital n° 07/2019), determino que seja 

designada audiência de conciliação, tão logo seja finalizado o 

credenciamento. 4. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal. 5. Havendo na contestação fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do 

NCPC). 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 19 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000616-75.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAIXAO COSMO DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO PAIXAO COSMO DA SILVA 04299543106 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Autos nº 1000616-75.2019.8.11.0109 Ação de 

Busca e Apreensão Requerente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO. Requerido: ANTÔNIO PAIXÃO COSMO DA SILVA. Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE 

MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS 

MT/PA em face de ANTÔNIO PAIXÃO COSMO DA SILVA-ME, com o fim de 

buscar e apreender um veículo alienado fiduciariamente, objeto da Cédula 

de Crédito Bancário/Contrato de Alienação Fiduciária n° B80830960-7, 

celebrado entre as partes em 13.06.2018, o qual a requerente concedeu a 

requerida um crédito de R$ 5.864,15 (cinco mil, oitocentos e sessenta e 

quatro reais e quinze centavos), que deveria ser pago em 60 (sessenta) 

parcelas de R$ 130,04 (cento e trinta reais e quatro centavos), com 

vencimento final em 12.06.2023, tendo, contudo, ficado inadimplente desde 

a parcela 12.04.2019. Afirma a parte requerente que notificou a requerida, 

em atendimento ao disposto do artigo 2°, §2° do Decreto Lei n° 911/69. 

Assim, requer a medida, em sede de liminar, para o fim de ser o bem 

seguinte bem: Pop, gasolina, preta, marca Honda, ano/fab. 2018, ano/mod. 

2018, chassi 9C2JB0100JR045864, RENAVAM 002891, Cilindrada 08, 

placa QCT7515, apreendido e depositado em mãos da parte do autor. 

Juntou documentos à inicial. É, em síntese, o relatório. DECIDO. A inicial 

veio instruída com cópia do contrato com cláusula de alienação fiduciária, 

para efeito de constituição em mora a notificação extrajudicial e o protesto 

realizado no Cartório de Marcelândia/MT, em nome do devedor, bem como 

com demonstrativo de débito. 3. Assim, atendidos os pressupostos legais, 

DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e 

determino a expedição do respectivo mandado, devendo constar que a 

requerida deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos. 4. 

Nomeio para assumir o encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada 

pelo credor, lavrando-se o respectivo termo de compromisso. 5. Defiro os 

benefícios previstos no art. 212, §2º, do CPC. 6. Nos termos do § 9º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014, procedo nesta data à inserção de restrição de circulação do 

bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD. 7. Em sendo exitosa a 

apreensão do veículo, determino que os autos voltem imediatamente 

conclusos para fins de retirada da restrição. 8. Executada a liminar, 

cite-se a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e 

vincendas, com os acréscimos legais), conforme REsp 1.418.593/MS, 

acrescida de custas e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% 

(dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, apresente contestação, ainda 

que tenha efetuado o pagamento e pretenda a restituição de valores que 

entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 

10.931/04). 9. Intimem-se. 10. Diligências necessárias. Marcelândia/MT, 30 

de dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-05.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Processo n° 1000265-05.2019.8.11.0109 Ação por danos 

morais em relação de consumo por equiparação, ante a indevida cobrança 

c/c pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico com pedido 

de liminar “inaudita altera pars”. Requerente: Valdivino Dias. Requerido: 

Agrocampo Comércio de Produtos Agropecuários. Vistos. 1. Trata-se de 

ação sob o rito comum proposta por VALDIVINO DIAS em face de 

AGROCAMPO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS em que 

requer, antecipadamente, que a requerida cesse todo e qualquer tipo de 

cobrança, determinando, também, a proibição de inclusão, e caso já 

incluso, a imediata exclusão do CPF do requerente dos órgãos de 

proteção de crédito, até final decisão da presente. Para tanto, alega que 

ao se dirigir ao Posto dos Correios do Distrito de Analândia do Norte, Zona 

Rural de Marcelândia, recebeu carta emitida por Agrocampo Comércio de 

Produtos Agropecuários LTDA, e que ao abrir a correspondência, 

verificou que se tratavam de duplicatas mercantis confeccionadas em 

08.04.2019, totalizando um valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Aduz 

que não realizou qualquer tipo de transação comercial com a requerida, e 

que ao se dirigir a loja para tentar resolver a questão, não lhe foi dada a 

devida atenção pelo requerido. Por não possuir qualquer débito com a 

requerida, pleiteia que seu nome não seja incluído no cadastro de 

inadimplentes, e, caso já tenha sido incluído, pela exclusão do seu nome 

do cadastro de inadimplentes, que seja declarada a inexistência da dívida 

em seu nome e a repetição do indébito, e ao final pela indenização por 

danos morais. Juntou documentos à inicial. Em 07.08.2019, foi recebida a 

inicial, deferido os benefícios da justiça gratuita, bem como postergada a 

análise do pedido de tutela antecipada para após a contestação, vez que 

inexistia prova da inexigibilidade do débito. Sendo negativa a citação, o 

requerente trouxe novo endereço da parte requerida, bem como reiterou o 

pedido de liminar. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A antecipação dos 

efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é 

uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico 

que estão presentes os pressupostos acima citados. A parte autora 

comprovou que possui negativação em seu nome no banco de dados da 

empresa Serasa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com inclusão 

na data de 08.04.2019, pela parte requerida, Agrocampo Comércio de 

Produtos Agropecuários - id n° 26844460, demonstrando, a princípio, a 

verossimilhança em suas alegações. Não se poderia exigir que, ao menos 

neste primeiro momento, a parte autora fizesse prova de fato negativo, 

qual seja, a de provar a inexistência do débito cobrado e a negativação 

indevida, uma vez que alega que jamais contratou com a promovida 

Ademais, não se vislumbram maiores prejuízos a empresa requerida, com 

a determinação de excluir ou suspender a negativação em nome da parte 

autora do rol de inadimplentes. Há, portanto a demonstração da aparência 

do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que 

os argumentos trazidos pelo autor possam ser verídicos. O perigo do dano 

irreparável é evidente com a inclusão do nome da parte nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, que pode trazer consequências danosas 

e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito 

no mercado e a sua imagem. Por derradeiro, não há que se falar em 

irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da 

demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a inclusão 

poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus à 

empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Nestes termos, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada determinando que a parte Requerida 

EXCLUA o nome da parte Autora dos cadastros de proteção de crédito, 

referente ao débito no valor de R$ R$4.000,00 (quatro mil reais), oriundo 
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das duplicatas n° 2019-1, 2019-02, 2019-3 e 2019-4, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como se abstenha de incluir novamente. Estabeleço a 

pena diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de 

descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil). 2. No tocante a inversão do ônus da prova passo a decidir. Este 

beneplácito processual ao consumidor não é concedido de forma 

automática, apenas pela constatação da existência de uma relação de 

consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis. “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte autora fazer prova negativa, ou seja, comprovar que não 

contratou, devendo a parte requerida comprovar que a requerente 

realizou a compra que originou na cobrança das duplicatas. Assim, a parte 

Requerida reúne melhores condições de comprovar tais motivos, em 

detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino 

a inversão do ônus da prova, conforme requerido. Há de se esclarecer 

que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios de 

veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não se 

confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 3. No que concerne à audiência de conciliação, tendo em vista que 

está em andamento processo seletivo para credenciamento de conciliador 

nesta Comarca (Edital n° 07/2019), determino que seja designada 

audiência de conciliação, tão logo seja finalizado o credenciamento. 4. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo de 

15 (quinze) dias, no endereço informado ao id n° 26844444. 5. Havendo 

na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 6. 

Vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem conclusos. 7. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de dezembro de 2019. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000706-83.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA ANGELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000706-83.2019.8.11.0109. 

AUTOR(A): ADRIANA APARECIDA ANGELI RÉU: GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de Ação Ordinária de Anulação de 

Débito Fiscal com Pedido de Tutela Liminar proposta por ADRIANA 

APARECIDA ANGELI em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados, em que alega que no ano de 2008 integrou o 

quadro social da empresa BRILHOS COSMÉTICOS LTDA - ME, da qual se 

desvinculou em 29/11/2013, não mantendo mais qualquer vínculo com a 

empresa. Menciona que o Estado do Mato Grosso instaurou 04 (quatro) 

procedimentos administrativos recentemente, em desfavor da empresa 

BRILHOS COSMÉTICOS LTDA - ME, que originaram as Certidões de Dívida 

Ativa de nºs 201614680, 2018922588, 2019162695 e 2019100491, onde a 

autora consta como uma das corresponsáveis. Diante da ilegitimidade 

passiva, afirma que devido as CDA’s originadas não consegue obter 

certidões negativas do fisco estadual, o que vem lhe causando prejuízos 

na vida empresarial. Ante os fatos, postula pela concessão de tutela 

antecipada a fim de suspender a inexigibilidade do crédito tributário 

descritos nas Certidões de Dívida Ativa, bem como a suspensão dos 

processos administrativos de nºs 156383/54/28/2016, 13953/54/28/2019, 

436660/54/28/2018 e 325104/54/28/2019, no mérito, requer a confirmação 

da liminar. Juntou documentos à inicial. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. 

2. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela 

de urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, 

verifico que não estão presentes os pressupostos acima citados. Entendo 

que o requisito ‘fumus boni iuris’ não restou configurado, eis que em uma 

análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a legitimidade passiva da 

autora, quanto à inclusão de seu nome como corresponsável pelas 

obrigações fiscais. Embora a Autora tenha comprovado que deixou de 

integrar o quadro societário da empresa desde 2013, verifico quanto a 

CDA n° 201614680 (ID. 201614680) que os fatos geradores dos tributos 

que a compuseram, se deram entre 08/2011 a 03/2014, e foram 

constituídos entre 07/2013 a 04/2014, portanto em parte anteriores a saída 

da requerente, em parte dentro do prazo de 2 (dois) anos de 

corresponsabilidade da requerente. Quanto às demais Certidões: CDA nº 

2018922588, CDA n° 20191627695 e CDA n° 20192100491, estas se 

deram em períodos posteriores a corresponsabilidade da autora. Ademais, 

a suspensão do crédito tributário está adstrita ao depósito do montante 

integral do débito constante na CDA, conforme disposição taxativa do 

Código Tributário Nacional em seu art. 151, inc. II e Súmula 112 do C. STJ. 

Assim, INDEFIRO o pedido de tutela requerido. 3. Não se tratando de 

demanda que necessite de conciliação, determino a CITAÇÃO da parte 

requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do Código de 

Processo Civil). 4. Intime-se. 5. Após, voltem conclusos. 6. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 02 de janeiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000709-38.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. M. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000709-38.2019.8.11.0109 

Requerente: F. H. M. G. Requerente: FLAVIO OLIVEIRA MIGLIAT FILHO 

Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 2. Intime-se o 

Executado, no endereço constante na inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias pagar o débito exequendo, acrescido de custas se houver 

(art. 523, caput, CPC). 3. Advirta-se o executado, que não sendo efetuado 

o pagamento voluntário no prazo acima assinalado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento), conforme previsão do § 1º, 

do art. 523 do NCPC. 4. CIENTIFIQUE-SE o executado que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, poderá opor embargos 

à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 525, 

do CPC. 5. Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se 

mandando de penhora e avaliação para a expropriação de bens do 

executado, arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito (art. 523, § 3º, NCPC). 6. Em caso de não pagamento da dívida 

pelo executado, não apresentação do comprovante de pagamento ou não 

apresentação de justificativa, no prazo assinalado, proceda-se ao 

PROTESTO da presente ordem judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC. 

Para tanto, deverá a Secretaria expedir certidão de dívida, devendo este 

Juízo ser informado quanto ao cumprimento desta determinação. 7. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 02 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-86.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000085-86.2019.8.11.0109. REQUERENTE: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP REQUERIDO: PAULO MARTONI VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Verifica-se que as 

partes formularam acordo em audiência de conciliação, postulando pela 

sua homologação. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 139, incisos II e 

V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução 

do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Por conseguinte, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e, não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por tais razões, 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, para 

que possa produzir seus efeitos jurídicos e legais, por força do artigo 40 

da Lei. 9.9099/1995. De Cláudia para Marcelândia, 19 de dezembro de 

2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-29.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISSON HUGO DE LIMA SEMIM & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

1000007-29.2018.8.11.0109 Requerente: ALCIDES BATISTA MARTINS 

JUNIOR Requerido: GEISSON HUGO DE LIMA SEMIM & CIA LTDA - ME 

Vistos. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença, proceda a Secretaria 

as alterações necessárias no sistema. 2. À contadoria judicial, para 

atualização do débito. 3. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, 

IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida (id 

n°), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa 

no montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 4. 

Certificado o não pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa 

prevista e nova atualização do débito. 5. Após, conclusos para análise de 

penhora online e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 6. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000570-86.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO PRANGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

1000570-86.2019.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: GILVANO PRANGE Vistos. 1. Intime-se a parte 

autora para anexar aos autos a homologação do acordo, no prazo de 10 

(dez) dias. 2. Após, conclusos. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-06.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO JOAO NALIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010076-06.2015.8.11.0109. REQUERENTE: SIDNEI ANSELMO DE SOUZA 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: CECILIO JOAO NALIN Vistos. 1. Diante do 

lapso temporal decorrido da última atualização, intime-se a parte autora 

para atualizar o débito constante ao Id. 5702829. 2. Após, nos termos do 

art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no valor apresentado, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no 

montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. 
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Certificado o não pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa 

prevista. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line e/ou 

RENAJUD. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 

2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-95.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CASTILHOS PAWLAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA NATÁLIA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010083-95.2015.8.11.0109. REQUERENTE: REINALDO CASTILHOS 

PAWLAK REQUERIDO: CAMILA NATÁLIA MELO Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 

52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida (id 

n°10049497) , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por 

cento). 3. Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora para 

atualização do débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora online 

e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 5. Diligências necessárias. 

Marcelândia, 31 de dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-48.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GONCALO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

ISRAEL BULGARELLI GRELAK OAB - MT22540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR OS ADVOGADOS LANEREUTON THEODORO MOREIRA E ISRAEL 

BULGARELLI GRELAK PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 28/09/2017 ÀS 15:00.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-11.2010.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010087-11.2010.8.11.0109 REQUERENTE: CLAUDINEY FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JOAO BORIN Vistos. 1. Intime-se a parte autora 

para atualização do débito. Prazo: (05) dias. 2. Após, imediatamente 

conclusos para análise do pedido ao id n° 5696138. 3. Diligências 

necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-67.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISSON HUGO DE LIMA SEMIM (REQUERIDO)

GEISSON HUGO DE LIMA SEMIM & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SPEEDMAX NETWORKS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010059-67.2015.8.11.0109 REQUERENTE: MARCELO RICARDO 

CORDEIRO REQUERIDO: SPEEDMAX NETWORKS e outros (2) Vistos. 1. 

Tratando-se de cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as 

alterações necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do 

CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada 

para que efetue o pagamento da dívida no valor apresentado na última 

atualização trazida (id n°), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não 

o fazendo, incidir multa no montante da condenação no percentual de 10% 

(dez por cento). 3. Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora 

para atualização do débito, inclusive, informando se já houve o 

cumprimento do acordo por parte da requerida. 4. Após, conclusos para 

análise de penhora online e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 5. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-03.2010.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SANTOS DE SOUSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010094-03.2010.8.11.0109 REQUERENTE: MARIA DIVINA SANTOS DE 

SOUSA SANTANA REQUERIDO: CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE 

ENSINO TECNICO EIRELI - ME Vistos. 1. Intime-se a parte autora para 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, em 05 (cinco) dias. 2. Após, 

imediatamente conclusos para análise do pedido de id n° 16303589. 3. 

Diligências necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-22.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BONMANN DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010105-22.2016.8.11.0109 REQUERENTE: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: DOUGLAS BONMANN DE 

LIMA Vistos. 1. Em análise ao aportado nos autos, notadamente ao 

requerimento de suspensão (id n° 16299359), verifica-se a 

desnecessidade do deferimento, uma vez que já decorreu o prazo de 

suspensão requerido pelo exequente. 2. Assim, intime-se a exequente 

para requerer o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do artigo 53, §4° da Lei n° 9099/95. 

3. Diligências necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-05.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE LIMA 93631375115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000028-05.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO: LUCILENE LIMA 93631375115 Vistos. 1. Diante da certidão de 

Id. 19001860, e não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

nomeio a Dra. Gabrielle Borin Navarro, sob a fé de seu grau, para 

promover os interesses da parte Autora no prazo legal. 2. Diligências 

necessárias. Marcelândia-MT, 31 de dezembro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-34.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES TEIXEIRA 02735630927 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ APARECIDO FABRIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010143-34.2016.8.11.0109 Requerente: JOSÉ APARECIDO FABRIM Polo 

Passivo: JOSÉ APARECIDO FABRIM Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. À Contadoria Judicial, para atualização do 

débito. 3. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da 

dívida no valor apresentado na última atualização trazida (id n°), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante 

da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 4. Certificado o 

não pagamento, intime-se a parte autora para indicar bens a penhora em 

nome do executado, sob pena de extinção do processo (artigo 53, §4° da 

Lei n° 9099/95). 5. Com ou sem requerimento, decorrido o prazo, 

conclusos. 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 

2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-80.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010084-80.2015.8.11.0109 REQUERENTE: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. 

Vistos. 1. Analisando os autos, verifico que razão assiste a parte autora, 

tendo em vista que a parte requerida apresentou comprovante de 

pagamento a pessoa estranha aos autos. 2. Assim, determino a sua 

intimação para que, em 05 (cinco) dias, comprove o pagamento do acordo 

realizado com a parte autora EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, 

devendo o comprovante a ser apresentado estar em nome da parte 

autora. 3. Diligências necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-22.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BONMANN DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 13 DE JUNHO DE 2017 ÀS 16:00 HORAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-37.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA FERREIRA TRASPADINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010061-37.2015.8.11.0109 REQUERENTE: OLIMPIO ALVES DE SOUZA e 

outros REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

MARCELANDIA-MT Vistos. 1. Intime-se a parte autora para que, em 05 

(cinco) dias, apresente o cálculo atualizado da dívida cobrada nos autos. 

2. Após, conclusos para análise do pedido ao id n° 5702589. 3. No mais, 

proceda-se a correta identificação do polo passivo na presente ação. 4. 

Diligências necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-86.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE MARCELÂNDIA DESPACHO PROCESSO: 

8010103-86.2015.8.11.0109 REQUERENTE: LUCILENE DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. 1. Antes de analisar os demais pedidos da parte autora, 

lançados ao id n° 5703120, intime-a para que apresente o cálculo da dívida 

atualizado, em 05 (cinco) dias. 2. Após, determino a imediata conclusão 

dos autos. 3. Diligências necessárias. Marcelândia , 31 de dezembro de 

2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-64.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010001-64.2015.8.11.0109 Requerente: INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO 

DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP Requerente: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença de condenação em honorários de sucumbência, 

proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. Nos 

termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no valor 

apresentado na última atualização trazida (id n°17215300), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da 

condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não 

pagamento, intime-se a parte autora para atualização do débito e para 

manifestar no que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. 4. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-25.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VIRGINIO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010023-25.2015.8.11.0109 Requerente: LUIZ ANTONIO AMARANTE 

Requerido: BENEDITO VIRGINIO SANTOS Vistos. 1. Diante da 

manifestação ao id n° 21363043, considerando que os poderes do antigo 

patrono foram substabelecidos, sem reservas de poderes, ao advogado 

Doutor Reginaldo Alves, determino a sua intimação para informar o 

endereço atualizado do executado, sob pena de extinção do processo. 2. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-83.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS CECCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CATARINENSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010034-83.2017.8.11.0109 Requerente: VALDIR CARLOS CECCHIN 

Requerente: SUPERMERCADO CATARINENSE Vistos. INTIME-SE a parte 

autora, por intermédio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 10 

(dez) dias, informar o endereço da parte requerida, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 53, §4° da Lei n° 9.099/95. Decorrido o prazo, 

certifique-se, volte concluso. Marcelândia, 28 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-89.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA STEPHANIE SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010107-89.2016.8.11.0109 Requerente: TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Requerente: DEBORA STEPHANIE 

SILVA DE ANDRADE Vistos. INTIME-SE a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o 

endereço da parte requerida, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, 

§4° da Lei n° 9.099/95. Decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso. 

Marcelândia, 28 de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-16.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))
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INTIMAR O (A) SR(A). ADVOGADO (A) PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 08 DE AGOSTO 

DE 2017 ÀS 14:40 HORAS NO FÓRUM DA COMARCA DE MARCELÂNDIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-83.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS CECCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CATARINENSE (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do(a)(s) advogado(a)(s) 

para comparecer(em) a audiência de conciliação designada para o dia 18 

de abril de 2019 às 14:05 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-25.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VIRGINIO SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do(a)(s) advogado(a)(s) 

para comparecer(em) a audiência de conciliação designada para o dia 09 

de Julho de 2019 às 15:05 horas.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010053-94.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

REDE CEMAT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA FLORESTA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte 

Exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 03 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-48.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEL WEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO WAGNER GAMBERO RODRIGUES (REQUERIDO)

GLAUCIA DOS REIS PAIXAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-48.2017.8.11.0109 POLO ATIVO:JOZIEL WEBBER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA POLO 

PASSIVO: GLAUCIA DOS REIS PAIXAO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Marcelândia Data: 30/01/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: Rua dos Três Poderes, 850, Centro, 

MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 . Marcelândia - MT, 7 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-30.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA APARECIDA FERRAZ CARVALHO MELLO 76725898149 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

KLASSIPE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 às 

14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-28.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação dos advogados para comparecerem 

a audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 às 

14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-34.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO KILIAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do(a)(s) advogado(a)(s) 

para comparecer(em) a audiência de conciliação designada para o dia 18 

de abril de 2019 às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-34.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO KILIAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação da advogada para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2019 às 

15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000615-90.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE DA SILVA NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR SCAMPARINI DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 às 

15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-92.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA NOVA REPUBLICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação dos advogados para comparecerem 

a audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 às 

15:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-44.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA SOUZA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 às 

16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-29.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUINALDO IVO SALINAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 ás 

16:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-83.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARLI PEREIRA 15190744841 (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 às 

16:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-74.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ARTHUR GALVAO - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2020 às 

16:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-81.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDERICO DOS SANTOS MACHADO - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de janeiro de 2019 às 

13:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-49.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CARDOSO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de janeiro de 2019 às 

14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-64.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de janeiro de 2019 às 

15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-76.2019.8.11.0109
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Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RIBEIRO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de janeiro de 2019 às 

16:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-16.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIANA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA (REQUERIDO)

MARIO SILVA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

13:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-61.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

13:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-91.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA SOUZA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-46.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUINALDO IVO SALINAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

15:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-88.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA HORACIO DE MELO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

04/12/2018 às 15:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-88.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA HORACIO DE MELO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

14:45 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-53.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUINALDO IVO SALINAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-68.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA P. D EPIRO MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de janeiro de 2019 às 

14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-34.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE PAULO KILIAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que intimo a advogada para tomar conhecimento da 

correspondência devolvida e para no prazo de 5 (cinco) dias atualizar o 

endereço do requerido, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000105-48.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEL WEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO WAGNER GAMBERO RODRIGUES (REQUERIDO)

GLAUCIA DOS REIS PAIXAO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo ao cancelamento da audiência ante devolução 

das correspondências e intimo a advogada da parte requerente para no 

prazo de 5 (cinco) dias atualizar o endereço dos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-20.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GUARNIERI INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação da advogada para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de janeiro de 2020 às 

13:10 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73410 Nr: 1463-65.2017.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANIEL WALTER LEBKUCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida. De outro lado, tenho que a assunção 

do encargo de fiel depositário ao Requerente é a medida mais correta por 

enquanto, considerando-se, que o bem poderá se deteriorar. Ressalte-se, 

entretanto, que conforme estabelecido nos artigos 627 e 629 do Código 

Civil, o depositário tem o dever de guardar o objeto móvel, conservar, 

cuidar, diligenciar e restituir o bem quando exigido. A jurisprudência 

também já entendeu nesse sentido:RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

INCIDENTE PROCESSUAL – (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

restituição dos veículos apreendidos, por ora, porém PERMITO que o 

Requerente Daniel Walter Lebkuchen assuma o encargo de fiel depositário 

do trator de pneu acoplado com lâmina e periquito, marca Valmet 1180, cor 

amarela até a prolação da sentença que julgar os fatos.4.Ciência ao 

Ministério Público.5.Intime-se.6.Após o trânsito em julgado, traslade cópia 

desta decisão para os autos nº 1247-07.2017.811.0109 (id. 73018) e 

arquivem-se os autos. 7.Diligências necessárias. Marcelândia, 16 de 

dezembro de 2019.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44495 Nr: 250-39.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO ALVEZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RUBENS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELMA BETÂNIA 

NASCIMENTO SICUTO - OAB:5176-B

 Autos n.º 2008/69 (Código n° 44495)

Cumprimento de Sentença

Requerente: OLÍMPIO ALVES DE SOUZA

Requerida: MIUGEL RUBENS DA ROCHA

Vistos.

SENTENÇA

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de extinção do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante à fl. 134 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/95).

Levante-se eventual penhora existente nos autos. Caso necessário, 

expeça-se alvará de levantamento em favor da parte Autora ou seu 

advogado, caso tenha poderes para tanto.

Publique-se. Registre-se.

Dispensada a intimação das partes.

Dispensado o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Marcelândia, ___ de __________________ de 20____.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Citação

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000694-69.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MARCELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA 

Rua dos Três Poderes, 850, Centro, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 

CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SIMAN CARVALHO PROCESSO n. 

1000694-69.2019.8.11.0109 Valor da causa: R$ 2.785,53 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO 

ATIVO: Nome: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA Endereço: RUA TRES 

PODERES, 1057, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: Estado de Mato Grosso Endereço: AC JARDIM DAS 

AMÉRICAS, ., AVENIDA BRASÍLIA 117, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78060-970 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 910. do CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

anexados ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). 2. Não opostos embargos ou transitada em julgado a 

decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal (Art. 910 §1º, do CPC). MARCELÂNDIA, 31 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-30.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA APARECIDA FERRAZ CARVALHO MELLO 76725898149 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

KLASSIPE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL DE MARCELÂNDIA  P rocesso: 

1000522-30.2019.8.11.0109. REQUERENTE: AGDA APARECIDA FERRAZ 

CARVALHO MELLO 76725898149 REQUERIDO: BANCO BRADESCO, 

KLASSIPE INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Declaração de Inexistência de Débito, com Cancelamento de 

Protesto Indevido com Indenização por Danos Morais, com Pedido de 

liminar, ajuizada pela parte autora, alegando que foi surpreendida por 

restrição de crédito que lhe fora oposta junto ao Cartório de Protesto de 

Títulos nesta cidade e Comarca, referente a um título no valor de R$ 

2.002,26 (dois mil e dois reais e vinte e seis centavos), de uma duplica 

mercantil de n° 84459AA, emitida pelos Requeridos, que desconhece tal 

débito, posto que nunca adquiriu mercadorias da parte requerida. Requer 

a concessão de liminar para o fim de determinar a sustação do protesto 

mencionado. 2. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 

303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus 

boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

“periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). 

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Trouxe a parte autora 

comprovante do protesto realizado (Id. 24024109). Razão assiste a 

requerente, ao menos neste primeiro momento, em juízo sumário de 

cognição. Alega desconhecer o motivo do protesto, eis que nunca efetuou 

nenhuma compra com a Requerida Klassipe Indústria de Calçados Eireli - 

EPP. Não haveria como exigir que a parte autora, de plano, demonstrasse 

a alegada inexistência de relação, e, consequentemente, do indevido 

protesto e débito. Entender o contrário seria exigir prova negativa de sua 

parte, o que não é viável e nem plausível. Há, portanto a demonstração da 

aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de 

cognição, que os argumentos trazidos pela parte autora possam ser 

verídicos. Assim, melhor e mais prudente que se aguarde cognição 

exauriente, sem o protesto. Além disso, não há dúvida da existência do 

perigo do dano irreparável, pois o protesto indevido de títulos de crédito 

traz consequências danosas e irreversíveis, evidenciando-se na 

possibilidade de dano ao seu crédito no mercado. Quanto às empresas 

requeridas, não se vislumbra que possam vir a sofrer grandes prejuízos 

com o não protesto, por ora, do título de crédito. Por derradeiro, não há 

que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto caso seja 

constatada (ao final da demanda) a pertinência do protesto, poderá ser o 

mesmo realizado, com a cobrança de todos os acréscimos legais cabíveis. 

3. Nestes termos, defiro a antecipação de tutela pleiteada, determinando a 

sustação e/ou cancelamento do protesto efetuado, referido no presente 

feito. Oficie-se o 2º Ofício Extrajudicial para que proceda à imediata 

sustação de protesto e/ou suspensão dos efeitos do protesto de 

protocolo n. 18576, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Na forma do art. 16 da 

Lei n° 9.099/95 designe a secretaria, conforme a disponibilidade na pauta 

do (a) senhor (a) conciliador (a), data para audiência de conciliação. 5. 

CITE-SE e intime-se as partes reclamadas de todo o teor da presente ação 

bem como para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, 

advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da 

Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a parte reclamante para que compareça à 

audiência, constando da intimação que sua ausência implicará na extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 7. Intimações e diligências necessárias. 

Marcelândia, 31 de dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-47.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 
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8010125-47.2015.8.11.0109 Requerente: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

Requerente: Estado de Mato Grosso Vistos. 1. Trata-se de ação de título 

executivo judicial, apresentado pelo advogado Doutor Jadeir Cangussu 

Nogueira, para recebimento de honorários fixados em função de sua 

autuação como Defensor Dativo nesta Comarca. O causídico apresentou 

nos autos pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome do Estado de 

Mato Grosso, diante do decurso do prazo para pagamento voluntário. 

Inicialmente, convém ressaltar que nas execuções de título 

judicial/extrajudicial que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, e que se faz necessária à expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

- TJMT editou o Provimento 11/2017 de 10.08.2017, regulamentando a 

matéria. 2. Assim, revogo parcialmente a decisão proferida ao id n° 

22494372, devendo constar que o Ofício requisitório somente será 

encaminhado à Fazenda Pública após a atualização do débito pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3° e 4° do Provimento 

11/2017. Por conseguinte, torno sem efeito o Ofício expedido ao id n° 

24484776. 3. No mais, considerando que já foram encaminhados ao 

Departamento de Cálculo do TJMT os documentos necessários para 

atualização do valor devido (id n° 24629785), aguarde-se o retorno do 

valor atualizado pelo Tribunal. 4. Após, expeça-se ofício requisitório de 

pagamento à Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do 

Provimento 11/2017. 5. Por fim, não havendo pagamento no prazo legal, 

intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando se ratifica o pedido de Bacenjud apresentado. 6. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-32.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010126-32.2015.8.11.0109 Requerente: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

título executivo judicial, apresentado pelo advogado Doutor Jadeir 

Cangussu Nogueira, para recebimento de honorários fixados em função 

de sua autuação como Defensor Dativo nesta Comarca. O causídico 

apresentou nos autos pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome 

do Estado de Mato Grosso, diante do decurso do prazo para pagamento 

voluntário. Inicialmente, convém ressaltar que nas execuções de título 

judicial/extrajudicial que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, e que se faz necessária à expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

- TJMT editou o Provimento 11/2017 de 10.08.2017, regulamentando a 

matéria. 2. Assim, revogo parcialmente a decisão proferida ao id n° 

22494369, devendo constar que o Ofício requisitório somente será 

encaminhado à Fazenda Pública após a atualização do débito pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3° e 4° do Provimento 

11/2017. Por conseguinte, torno sem efeito o Ofício expedido ao id n° 

24484765. 3. No mais, considerando que já foram encaminhados ao 

Departamento de Cálculo do TJMT os documentos necessários para 

atualização do valor devido (id n° 24629775), aguarde-se o retorno do 

valor atualizado pelo Tribunal. 4. Após, expeça-se ofício requisitório de 

pagamento à Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do 

Provimento 11/2017. 5. Por fim, não havendo pagamento no prazo legal, 

intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando se ratifica o pedido de Bacenjud apresentado. 6. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-36.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000067-36.2017.8.11.0109 Requerente: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. 1. Trata-se de ação de 

título executivo judicial, apresentado pelo advogado Doutor Jadeir 

Cangussu Nogueira, para recebimento de honorários fixados em função 

de sua autuação como Defensor Dativo nesta Comarca. O causídico 

apresentou nos autos pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome 

do Estado de Mato Grosso, diante do decurso do prazo para pagamento 

voluntário. Inicialmente, convém ressaltar que nas execuções de título 

judicial/extrajudicial que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, e que se faz necessária à expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

- TJMT editou o Provimento 11/2017 de 10.08.2017, regulamentando a 

matéria. 2. Assim, revogo parcialmente a decisão proferida ao id n° 

22494359, devendo constar que o Ofício requisitório somente será 

encaminhado à Fazenda Pública após a atualização do débito pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3° e 4° do Provimento 

11/2017. Por conseguinte, torno sem efeito o Ofício expedido ao id n° 

22494359. 3. No mais, analisando os autos, verifico que já foram 

encaminhados ao Departamento de Cálculo do TJMT os documentos 

necessários para atualização do valor devido (id n° 16148104). Assim, 

diante da certidão juntada aos autos ao id n° 21477419, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto a 

regularização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo referente a estes 

autos. 4. Após, juntado ao processo a atualização do valor devido, 

expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda Pública Estadual, 

nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 5. Por fim, não havendo 

pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informando se ratifica o pedido de Bacenjud 

apresentado. 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 

2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010082-76.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010082-76.2016.8.11.0109 Requerente: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos. 1. Trata-se de ação de título 

executivo judicial, apresentado pelo advogado Doutor Jadeir Cangussu 

Nogueira, para recebimento de honorários fixados em função de sua 

autuação como Defensor Dativo nesta Comarca. O causídico apresentou 

nos autos pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome do Estado de 

Mato Grosso, diante do decurso do prazo para pagamento voluntário. 

Inicialmente, convém ressaltar que nas execuções de título 

judicial/extrajudicial que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, e que se faz necessária à expedição de Requisição 
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de Pequeno Valor – RPV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

- TJMT editou o Provimento 11/2017 de 10.08.2017, regulamentando a 

matéria. 2. Assim, revogo parcialmente a decisão proferida ao id n° 

24435930, devendo constar que o Ofício requisitório somente será 

encaminhado à Fazenda Pública após a atualização do débito pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3° e 4° do Provimento 

11/2017. Por conseguinte, torno sem efeito o Ofício expedido ao id n° 

24578007. 3. No mais, analisando os autos, verifico que já foram 

encaminhados ao Departamento de Cálculo do TJMT os documentos 

necessários para atualização do valor devido (id n° 16240450). Assim, 

diante da certidão juntada aos autos ao id n° 21479691, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo referente a estes 

autos. 4. Após, juntado ao processo a atualização do valor devido, 

expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda Pública Estadual, 

nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 5. Por fim, não havendo 

pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informando se ratifica o pedido de Bacenjud 

apresentado. 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 

2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-37.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010158-37.2015.8.11.0109 Requerente: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO. 1. Trata-se de ação de título 

executivo judicial, apresentado pelo advogado Doutor Jadeir Cangussu 

Nogueira, para recebimento de honorários fixados em função de sua 

autuação como Defensor Dativo nesta Comarca. O causídico apresentou 

nos autos pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome do Estado de 

Mato Grosso, diante do decurso do prazo para pagamento voluntário. 

Inicialmente, convém ressaltar que nas execuções de título 

judicial/extrajudicial que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, e que se faz necessária à expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

- TJMT editou o Provimento 11/2017 de 10.08.2017, regulamentando a 

matéria. 2. Assim, revogo parcialmente a decisão proferida ao id n° 

24436294, devendo constar que o Ofício requisitório somente será 

encaminhado à Fazenda Pública após a atualização do débito pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 3° e 4° do Provimento 

11/2017. Por conseguinte, torno sem efeito o Ofício expedido ao id n° 

24578003. 3. No mais, analisando os autos, verifico que já foram 

encaminhados ao Departamento de Cálculo do TJMT os documentos 

necessários para atualização do valor devido (id n° 16121218). Assim, 

diante da certidão juntada aos autos ao id n° 21477190, determino que 

seja verificado com o Departamento Auxiliar da Presidência quanto à 

regularização dos cálculos, sobretudo quanto ao cálculo referente a estes 

autos. 4. Após, juntado ao processo a atualização do valor devido, 

expeça-se ofício requisitório de pagamento à Fazenda Pública Estadual, 

nos termos do artigo 5° do Provimento 11/2017. 5. Por fim, não havendo 

pagamento no prazo legal, intime-se a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informando se ratifica o pedido de Bacenjud 

apresentado. 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 

2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000161-13.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000161-13.2019.8.11.0109 Exequente: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. 1. Inicialmente, 

considerando que após ser devidamente citada, a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso concordou com o cálculo apresentado pela parte 

autora (id. 25901805), HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente na petição inicial. Diante da manifestação do exequente ao id n° 

27057350, considerando que o valor exequendo ultrapassa o valor da 

RPV – Requisição de Pequeno Valor, inaplicável à espécie o Provimento nº 

11/2017-CM. Desse modo, nos termos do art. 910, § 1º e do art. 100 da 

Constituição Federal, em consonância com o art. 443 da CNGC/MT, mister 

faz a expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO para pagamento dos 

honorários advocatícios. 2. Para tanto, DETERMINO a expedição de Ofício 

de Precatório Requisitório ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observado o disposto nos incisos I a VIII do § 2º 

do art. 443 da CNGC/MT c/c art. 5º da Resolução nº 115/2010, CNJ. Insta 

salientar que o Ofício Requisitório deverá ser acompanhado dos 

documentos informados nos incisos do art. 444 da CNGC/MT, devendo, 

ainda, o advogado exequente constar como interessado no referido 

Ofício, tendo em vista a natureza do crédito (CNGC/MT, art. 446 c/c CF, 

art. 100 e § 1º). 3. Aguarde-se a conclusão do procedimento (art. 447, 

CNGC/MT). 4. No mais, entendo pela impossibilidade de deferimento do 

bloqueio de valores via Bacenjud, vez que o presente caso será 

submetido ao procedimento de liquidação mediante precatório. 5. Após o 

pagamento, conclusos para sentença de extinção. Marcelândia, 31 de 

dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-92.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

8010122-92.2015.8.11.0109 Requerente: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES Requerente: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos 1. 

Analisando os autos, verifico que já foram encaminhados ao 

Departamento de Cálculo do TJMT os documentos necessários para 

atualização do valor devido. Assim, diante da certidão juntada aos autos 

em 09.07.2019, determino que seja verificado com o Departamento Auxiliar 

da Presidência quanto à regularização na atualização dos cálculos, 

sobretudo quanto ao cálculo referente a estes autos. 2. Após, juntado ao 

processo a atualização do valor devido, expeça-se ofício requisitório de 

pagamento à Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 5° do 

Provimento 11/2017. 3. Por fim, não havendo pagamento no prazo legal, 

intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando prosseguimento ao feito. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 

28 de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-48.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GONCALO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

ISRAEL BULGARELLI GRELAK OAB - MT22540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Autos n. 

1000008-48.2017.8.11.0109 Cumprimento de Sentença Requerente: 

MAURO GONÇALO. Requerido: OI S/A. Vistos 1. Trata-se de Embargos à 

Execução/Impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela OI S.A 

(id. 21780579) em face de MAURO GONÇALO VIEIRA, aduzindo (i) 

excesso de execução, vez que os juros de mora e correção monetária 

somente incidem até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 

20.06.2016; (ii) que o presente feito deve ser extinto, em razão da 

novação do crédito oriundo da presente demanda, o qual deverá ser 

habilitado pelo credor, de forma retardatária, para inclusão no Quando 

Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, na classe III 

(Credores Quirografários); (iii) impossibilidade de realização de atos 

constritivos por este juízo, já que os créditos serão pagos na forma do 

PRJ aprovado e homologado. O embargado, instado a manifestar, deixou 

decorrer o prazo, in albis (id. 21780579). Vieram os autos à conclusão. É 

o relatório. Decido. 2. Pois bem. Inicialmente, é de conhecimento público 

que parte executada encontra-se em recuperação judicial, cujo processo 

tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação judicial à Oi S.A. e 

homologado o plano de recuperação judicial. Registro que o Presidente do 

TJMT, por meio dos Ofícios Circulares nº 15/2018-DAP e nº 17/2018-DAP, 

ambos datados de 10 de abril de 2018, remeteu cópia de expedientes 

oriundos da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (ofício nº 

240/2018/OF, de 13/03/2018 e ofício nº286/2018/OF, de 19/03/2018), para 

ciência. No ofício nº 240/2018/OF, o juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ, solicitou que: "Solicito as necessárias providências a fim de 

que seja expedido AVISO referente ao processo de Recuperação Judicial 

do Grupo OI (proc. 0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao 

conhecimento dos seus subordinados órgãos julgadores que: 'Com a 

aprovação do plano de recuperação judicial do Grupo OI, permanece 

inalterada a decisão deste Juízo, confirmada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro nos autos do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que 

permitiu a expedição de alvarás para liberação de valores 

espontaneamente depositados pelas Recuperandas antes de 21/06/2016, 

com a expressa finalidade de pagamentos de credores, bem como os 

valores depositados antes da referida data em execuções nas quais 

tenha havido preclusão ou trânsito em julgado de sentença de embargos à 

execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de 

sentença’”. No ofício nº 286/2018/OF, o Juízo Universal também solicitou o 

seguinte: "Solicito as necessárias providências a fim de que seja expedido 

AVISO referente ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (proc. 

0203711-65.2016.8.19.0001) para que chegue ao conhecimento dos seus 

subordinados órgãos julgadores que: 'Com a realização da Assembleia 

Geral de Credores realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em 

face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem 

retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos 

concursais (constituídos antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma 

do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com 

relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso 

natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, 

os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação". Assim, os processos que tem por objeto créditos 

concursais (constituídos antes de 20/06/2016), deverão ser extintos e os 

créditos se sujeitarão aos critérios estabelecidos no plano de recuperação 

aprovado. Já no que tange aos processos que tem por objeto créditos 

extraconcursais, deverão prosseguir até a liquidação do crédito e o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ao cumprimento de sentença 

ou embargos à execução, oportunidade em que deverá ser oficiado ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade do pagamento 

do crédito, uma vez que os atos de constrição devem ser efetuados 

exclusivamente pelo Juízo Universal, nos termos da pacífica jurisprudência 

do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017). G.n. No caso em apreço, o comando 

sentencial ocorreu em 03.04.2019 (id. 17996968). O trânsito em julgado 

ocorreu em 17.04.2019 (id. 170136942). Desse modo, e como se pode 

perceber, o crédito buscado na presente demanda é extraconcursal, 

porquanto o trânsito em julgado da sentença dando ensejo ao seu 

cumprimento ocorreu em 17.04.2019. Com efeito, o processo deverá ter 

regular prosseguimento, para fins de persecução do crédito exequendo 

(crédito extraconcursal), e não a extinção, conforme pugnando pelo 

executado. 3. Quanto o alegado excesso de execução, importante 

ressaltar que a presente demanda trata-se de crédito extraconcursal, uma 

vez que a sentença transitou em julgado em 17.04.2019. Ora, se o fato 

gerador é posterior à data de 20.06.2016, não há sentido nenhum em 

adotar esta data como marco final para atualização do montante 

reparatório. A limitação da atualização do crédito à 20.06.2016, conforme 

orientação do Juízo da Recuperação Judicial, diz respeito aos créditos 

concursais, o que não é o caso dos autos. Assim, inexiste limitação. Esse 

é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

EXECUTADA (GRUPO OI) EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM – LIMITAÇÃO À 

DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como é cedido, à luz do 

art. 49 da Lei 11.101/05, considera-se crédito concursal aquele existente 

até a data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos. E, 

extraconsursal, aqueles constituídos posteriormente. O crédito da 

Agravante é de natureza extraconcursal, pois foi constituído em 

03/03/2017, por ocasião do trânsito em julgado da sentença proferida na 

ação de conhecimento, ou seja, após o pedido de recuperação judicial da 

Agravada (20/06/2016). Por isso, no cálculo da condenação deve incidir 

atualização e juros até a data do adimplemento. Agravo de Instrumento n° 

1009040-45.2019.8.11.0000. Julgamento em 28.08.2019. Relatora: Clarice 

Claudino da Silva. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 4. Já 

quanto à impossibilidade de decretação de atos constritivos, já e de 

conhecimento deste juízo a impossibilidade de sua realização, tanto é que 

inexiste determinação neste sentido nos autos. Assim, indefiro a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo requerido. 5. 

Transitado em julgada a presente decisão, deverá ser oficiado ao Juízo da 
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Recuperação Judicial comunicando a necessidade do pagamento do 

crédito. Assim, após o decurso do prazo para eventual recurso, determino 

a expedição de ofício ao Juízo Universal (7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ) comunicando a necessidade de pagamento dos créditos 

extraconcursais objeto dos presentes autos. 6. Antes, contudo, intime-se 

a parte autora para juntar ao processo demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 10 (dez) dias 7. Após, oficie-se 

conforme determinado no item 5, remetendo cópia da sentença, da 

presente decisão e da memória de cálculo. 8. Permaneçam os autos 

suspensos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até que seja 

informada acerca da satisfação da dívida, ocasião em que o processo 

será extinto. 9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 10. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRUTICOLA ZANETTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO PINHEIRO SANTOS OAB - RS58766 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000151-03.2018.8.11.0109 Requerente: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME Requerente: FRUTICOLA ZANETTE LTDA Vistos. 1. 

Tratando-se de cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as 

alterações necessárias no sistema. 2. Em que pese o requerimento da 

parte exequente, no tocante a desnecessidade de intimação da parte 

executada quanto ao início do cumprimento de sentença, indefiro-o, vez 

que entendo necessária a sua intimação, para incidência da multa, caso 

não execute o pagamento no prazo estabelecido. Ademais, a Lei 9.099/95 

somente trata a respeito da dispensa de nova "citação", o que não é o 

caso dos autos. 3. Assim, nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, 

IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no 

montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. 

Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora para atualização do 

débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora online e/ou RENAJUD, 

caso constem como pedidos. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 

de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRUTICOLA ZANETTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO PINHEIRO SANTOS OAB - RS58766 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000151-03.2018.8.11.0109 Requerente: S T MACHADO & MACHADO 

LTDA - ME Requerente: FRUTICOLA ZANETTE LTDA Vistos. 1. 

Tratando-se de cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as 

alterações necessárias no sistema. 2. Em que pese o requerimento da 

parte exequente, no tocante a desnecessidade de intimação da parte 

executada quanto ao início do cumprimento de sentença, indefiro-o, vez 

que entendo necessária a sua intimação, para incidência da multa, caso 

não execute o pagamento no prazo estabelecido. Ademais, a Lei 9.099/95 

somente trata a respeito da dispensa de nova "citação", o que não é o 

caso dos autos. 3. Assim, nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, 

IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no 

montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. 

Certificado o não pagamento, intime-se a parte autora para atualização do 

débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora online e/ou RENAJUD, 

caso constem como pedidos. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 

de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-90.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE DA SILVA NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR SCAMPARINI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N ú m e r o  p r o c e s s o : 

1000615-90.2019.8.11.0109 Requerente: ZULEIDE DA SILVA NALIN 

Requerido: NAIR SCAMPARINI DA SILVA Vistos. 1. Designe-se a 

secretária a realização de audiência de conciliação, conforme a pauta da 

Senhora Conciliadora. 2. Intime (m)-se as (os) Reclamante (s) e seu (sua) 

Procurador (a), a fim de que compareçam à dita audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95. 3. Cite (m)-se o 

(as) Reclamado (as) para que compareça (m) à audiência de conciliação, 

consignando a advertência prevista no art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95. 4. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23 ambos 

da LJE). 5. No mais, indefiro o pedido do item "04", tendo em vista que a 

ainda nem foi ofertada a ação penal em desfavor da requerida, e, ainda 

que já estivesse em andamento, o valor da fiança somente poderá ser 

utilizado para indenização do dano, se a requerida for condenada na 

seara Criminal. Caso contrário, o valor a título de fiança será ressarcido à 

requerida, conforme teor do artigo 337 do Código de Processo Penal 6. Às 

providências. 7. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 

2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-74.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO ARTHUR GALVAO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N ú m e r o  p r o c e s s o : 
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1000629-74.2019.8.11.0109 Requerente: 4 A. R. INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA - EPP Requerido: DIOGO ARTHUR GALVAO - EPP 

Vistos. 1. Designe-se a secretaria a realização de audiência de 

conciliação, conforme a pauta da Senhora Conciliadora. 2. Intime (m)-se as 

(os) Reclamante (s) e seu (sua) Procurador (a), a fim de que compareçam 

à dita audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95. 3. Cite (m)-se o (as) Reclamado (as) para que compareça 

(m) à audiência de conciliação, consignando a advertência prevista no art. 

18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. 4. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23 ambos da LJE). 5. Às providências. 6. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000503-24.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

J. RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL BATISTA DALICIO (EXECUTADO)

ABEL BATISTA DALICIO 27022609187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000503-24.2019.8.11.0109 Requerente: J. RODRIGUES DOS SANTOS 

COMERCIO - ME Requerente: ABEL BATISTA DALICIO 27022609187 e 

outros Vistos. 1. Recebo a inicial, devendo a secretaria observar a 

indicação do atual endereço da parte executada. 2. Cite-se o devedor, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contados da citação. 3. Em caso de não pagamento, o Oficial 

de Justiça deverá efetuar a penhora e avaliação do objeto da penhora e, 

em ato contínuo, intimar o executado. 4. Lavrado o termo de penhora, 

voltem os autos conclusos para agendar data para audiência, conforme 

art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, oportunidade em que o devedor poderá 

embargar, por escrito ou oralmente. As matérias que poderão ser objetos 

dos embargos constam do art. 52, inciso IX, letras "a" e "d", da Lei nº 

9.099/95. 5. Não oferecendo embargos, a parte Exequente deverá dizer 

se tem interesse na imediata adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s). 

Havendo interesse, e, sendo o valor do(s) bem(ns) superior ao débito, 

deverá ser cientificado da necessidade de depositar a diferença em Juízo, 

ou havendo interesse, e, sendo o valor do(s) bem(ns) inferior ao débito, 

deverá desde logo, manifestar interesse no prosseguimento da Execução. 

6. Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se o Autor para se manifestar em 15 dias, sob pena 

de extinção do processo. 7. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de 

dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-08.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

J. RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYSA DOLORES TABONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000517-08.2019.8.11.0109 Requerente: J. RODRIGUES DOS SANTOS 

COMERCIO - ME Requerente: TAYSA DOLORES TABONI Vistos. 

SENTENÇA. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado 

entre as partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral 

cumprimento. As cláusulas da avença estão devidamente regulares, 

motivo pelo qual não verifico empecilho à sua homologação. Neste 

instante, cumpre registrar: (...) No juízo homologatório, caberá ao juiz 

somente verificar a satisfação dos requisitos formais do acordo 

(capacidade dos sujeitos, disponibilidade do objeto e satisfação de 

eventual forma exigida em lei). Preenchidos os pressupostos, cumpre-lhe 

homologar o acordo (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil 

comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 

478). Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do CPC, aplicado subsidiariamente, devendo 

o processo ser suspenso e assim perdurar até o término do prazo 

concedido pelo credor. Neste sentido: “Este prazo pode ser superior a 6 

meses, não se aplicando à hipótese o art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a 

suspensão seja prolongada pelo tempo necessário ao cumprimento da 

obrigação” (RT 714/137, RJTAMG 60/62, maioria, 67/214). Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes no evento ID. 24178481 e 

SUSPENDO o curso do processo até o seu integral cumprimento, que 

findar-se-á em 10.02.2020. Exaurido o prazo, intime-se o Requerente para 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do parágrafo único, 

art. 922, do Código de Processo Civil. Aguarde-se em arquivo provisório. 

Int. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-08.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000086-08.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Defiro o 

pedido ao ID. 21171108. 2. Considerando-se que ao advogado é 

assegurado o direito aos honorários, assim, na forma dos artigos 5º, 

inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários a 

advogada dativa que atuou nos presentes autos, Dra. Gabrielle Borin 

Navarro, os quais arbitro em 02 URH. Expeça-se certidão em favor da 

advogada nomeada. 3. Diligências necessárias. Após, arquivem-se, com 

as baixas necessárias. Marcelândia, 29 de dezembro de 2019. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-94.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA FLORESTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 
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8010053-94.2014.8.11.0109. Vistos. 1. Primeiramente, retifique-se a 

autuação, eis que trata-se cumprimento de sentença com inversão das 

partes. 2. Defiro a penhora de ativos financeiros – penhora on line via 

Sistema Bacenjud, considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, 

prevista no artigo 835, CPC. Os autos permanecerão em Gabinete para 

que esta Magistrada requisite à autoridade supervisora do Banco Central, 

via sistema Bacen Jud 2.0, informações sobre a existência de ativos em 

nome da empresa Requerida MADEIREIRA FLORESTA LTDA - ME, CNPJ nº 

1.825.967/0001-29, devendo as informações limitar-se à existência ou não 

de depósito ou aplicação financeira nas contas da Executada até o valor 

de R$ 54.261,48 (cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e 

quarenta e oito centavos), que corresponde ao principal e acessórios 

informado pela parte Autora na última atualização de Id. 21924873. 3. Int. 

4. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-37.2012.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010029-37.2012.8.11.0109. REQUERENTE: ROSANE MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP 1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de averiguar 

a existência de bens em nome do Executado EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, CNPJ 08.852.587/0019-06. 

Considerando que a propriedade de bem móvel transfere-se com a 

simples tradição nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, podendo 

eventualmente o(s) veículo(s), em nome da(s) parte(s) executada(s), 

constantes do sistema RENAJUD já ser(em) de propriedade e estar(em) na 

posse de outrem, situação que, se deferida a constrição sem a devida 

cautela, poderia afetar direito de terceiro(s) de boa-fé e, por 

consequência, ocasionar a oposição de embargos de terceiro, fazendo 

com que o presente feito se arraste por ainda mais tempo, determino, 

desde já, em caso da penhora on line ser total ou parcialmente infrutífera, 

apenas a busca de veículos em nome da(s) parte(s) executada(s) 

utilizando-se do sistema RENAJUD. Neste sentido: “PROPRIEDADE DE 

BENS MÓVEIS – SIMPLES TRADIÇÃO – A propriedade dos bens móveis 

transmite-se por simples tradição, pelo que se considera proprietário 

aquele com quem for o bem encontrado”. (TRT 8ª R. – AP 

01469-2004-007-08-00-9 – 3ª T. – Rel. Juiz José Maria Quadros de 

Alencar – J. 06.12.2004). Sendo frutífera a busca de veículos pelo sistema 

RENAJUD, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do(s) 

veículos(s) encontrado(s), devendo o oficial de justiça certificar, através 

de documentos, vizinhos, entre outros meios, se o(s) veículo(s), objeto(s) 

da constrição, é (são) realmente de propriedade da(s) parte(s) 

executada(s) e se encontra(m)-se em sua posse. Para o cumprimento do 

referido mandado, a parte exequente deve fornecer todas as informações 

necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) executado(s), bem 

como os meios necessários para remoção do bem. Caso a busca pelo 

sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado sejam infrutíferos, por 

constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) judicial(is) 

ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por certificar o 

oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e não está(ão) na 

posse da(s) parte(s) executada(s), intime-se a parte autora para que em 

10 (dez) dias, indique bem(ns) passíveis de penhora da parte executada, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. 2. Int. 3. Diligências 

necessárias. Marcelândia-MT, 31 de dezembro de 2019. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR GENEROSO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM AFINOVICZ (REQUERIDO)

ANELIOMAR TEODORO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000087-90.2018.8.11.0109 Requerente: LEODIR GENEROSO DE FREITAS 

Requerido: ANELIOMAR TEODORO MENDES e outros Vistos. 1. Defiro o 

pedido ao id 16605570. Procedo às buscas do atual endereço do 

requerido BENJAMIM AFINOVIZ – CPF n° 632.520.319-49 no INFOJUD. 2. 

Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

paute-se audiência de conciliação, observando-se o endereço do 

Requerido ANELIOMAR indicado pelo autor, na Comarca de Sinop. 3. Em 

caso negativo, intime-se a parte requerente para requerer o que de direito, 

em 05 (cinco) dias. 4. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de 

dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-34.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO KILIAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 

1000082-34.2019.8.11.0109 Requerente: HANAUER SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP Requerente: JOSE PAULO KILIAN DOS SANTOS Vistos. 1. 

Indefiro o pedido de citação via telefone, eis que não há regulamentação 

específica acerca de intimações por meio de aplicativos ou por simples 

telefone meirinho. Em que pese a edição da Portaria 774/2019-PRES-CGJ, 

verifica-se que esta se refere as intimações, e por adesão voluntária da 

parte. 2. No mais, procedo às buscas do atual endereço do (a) requerido 

(a) JOSÉ PAULO KILIAN DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

774.120.609-53, nos seguintes sistemas: INFOJUD, desde que atendidos 

os dados necessários para a pesquisa. 4. Em sendo encontrado endereço 

diverso do constante na exordial, paute-se nova audiência de conciliação 

e cumpra-se a decisão inicial. 5. Em caso negativo, intime-se a parte 

autora para requerer o que de direito, sob pena de extinção d processo 

(artigo 53, §4° da Lei n° 9099/95). 6. Diligências necessárias. Marcelândia, 

31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-16.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000036-16.2017.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA BORIM 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pelo requerido contra sentença proferida no 

presente feito (id. 19214671), argumentando que houve omissão acerca 

da revogação da tutela deferida em decisão inicial. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito. Com 

efeito, os argumentos expostos pela Embargante merecem acolhimento. 

De fato, existe omissão, pois não consta na sentença prolatada menção 

sobre a revogação da tutela deferida, razão pela qual passo a proferir a 

seguinte decisão que deverá substituir a parte dispositiva da sentença 

prolatada. “Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

revogo a tutela deferida e declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95.” Isto 

posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito, 

concedo-lhes provimento, na forma acima exposta. Intimem-se as partes 

da presente decisão. Diligências necessárias. Marcelândia, 30 de 

dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-62.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES CORDEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000591-62.2019.8.11.0109. REQUERENTE: ALESSANDRA NEVES 

CORDEIRO FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de 

tutela “inaldita altera pars”, promovida por ALESSANDRA NEVES 

CORDEIRO em face do ESTADO DO MATO GROSSO E SECRETARIA 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, estes 

representados pelo seu Procurador Geral do Estado, requerendo a 

concessão de tutela antecipada para compelir os requeridos a efetivar 

sua posse no concurso público realizado através do edital 01/2017. Em 

síntese, a autora alega que foi classificada no concurso da Seduc – MT 

(edital 01/2017), para o preenchimento da vaga de professor de educação 

básica/Educação Física (polo Marcelândia). Contudo, estando classificada 

na 2ª posição, havendo uma vaga disponibilizada para ocupação imediata, 

esta já fora preenchida pelo aprovado, ocorre que, mesmo estando fora 

das vagas a princípio disponibilizadas, foi publicado a realização de novo 

certame para preenchimento de 03 vagas para professores na categoria 

da autora (ano 2019). Destarte, alegação da inexistência de vaga para 

posse da autora não mais subsiste, tendo em vista a contratação de 

professores temporários para suprir as lacunas, inclusive, estando a 

autora sob o rol de professores contratados temporariamente (ano 2019). 

É a síntese do necessário. DECIDO. É certo que o mandado de segurança 

é instrumento processual que se destina a tutela preventiva ou 

restauradora de direito líquido e certo que não é amparado por “habeas 

corpus” ou “habeas data”, na esteira do que prescreve o artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal. Com efeito, direito líquido e certo consiste 

em condição para impetração do mandado de segurança, ou seja, 

requisito de admissibilidade da ação, assim como corresponde à aferição 

de mérito da demanda posteriormente às informações da autoridade 

coatora. Acerca do tema ensina Lúcia Valle Figueiredo (In Mandado de 

segurança. Ed. Malheiros. São Paulo, 1996, p. 25.): “Direito líquido e certo, 

suficiente para possibilitar o writ, é o que não se submete a controvérsias 

factuais. Da mesma forma no que diz respeito ao mandado de segurança 

individual. Em outro falar: o direito deve ser certo quanto aos fatos, muito 

embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito. 

Portanto, se incertos os fatos, não se ensejará a via angusta do mandado 

de segurança, neste particular.” Significa que é fundamental o mandado 

de segurança conter de plano todo o arsenal de convencimento apto para 

conduzir à conclusão da existência inequívoca do fato questionado, vale 

dizer, sem exigir produção de provas do evento em debate. Do que consta 

nos autos, a parte autora pugna pela tutela judicial para compelir os 

requeridos a empossá-la no cargo de professora de educação 

básica/Educação Física, polo Marcelândia, tendo em vista que, mesmo 

classificada, os requeridos abriram novo certame para contratação de 

professores temporários, desrespeitando a vigência do edital 01/2017, 

que rege o concurso aprovado pela autora. Ocorre que em que pese a 

impetrante não ter sido aprovada dentro das vagas inicialmente previstas 

no edital, encontra-se classificada na próxima posição a ser convocada, a 

abertura de sucessivos processos seletivos simplificados para a 

execução das mesmas funções não configura, de per si, a demonstração 

inequívoca da necessidade de provimento do cargo e consequentemente 

do direito líquido e certa da impetrante em ser nomeada. O STF 

estabeleceu as premissas sobre o tema na Repercussão Geral do 

Recurso Extraordinário nº 837.311, de relatoria do Min. Luiz Fux, que 

restou ementado: “[...] A tese objetiva assentada em sede desta 

repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura 

de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto 

à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao 

patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito 

subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: 

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das 

vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos 

termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito 

subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no 

concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, 

também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas 

da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, 

da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o 

Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. (RE 837311, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 

DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). Em recente julgado no Mandado 

de Segurança n. 1011834-10.2017.8.11.0000, a Relatora Desa. Antonia 

Siqueira Gonçalves assim enfrentou a matéria: “Ocorre que, em que pese 

a impetrante ter demonstrado as contratações precárias (...), o referido 

processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, foi para 

atender necessidades transitórias da Administração, o que não 

caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso 

público para provimento de cargos efetivos. Da mesma forma, não há 

ilegalidade na convocação para celebração de contrato, uma vez que, 

resta claro que o contrato por tempo determinado, tem a finalidade atender 

necessidade temporária e excepcional interesse público. Diante desse 

contexto, a expectativa de direito não é transmudada em direito subjetivo à 

nomeação, tendo em vista que a impetrante não demonstrou a preterição 

ao direito de ser nomeada.” Ainda, em outros julgados, o E. TJMT assim 

decidiu: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – 

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS QUANTO À IDENTIDADE DAS ATRIBUIÇÕES – MERA 

EXPECTATIVADE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – 

VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO– NÃO CONFIGURADO – 
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SEGURANÇA DENEGADA. Não existindo nos autos documentos que 

comprovem a existência de efetiva contratação temporária, em caráter 

precário, no cargo em que o candidato foi classificada, afasta-se a 

alegação de preterição ao direito de nomeação em concurso público, haja 

vista que possui apenas a mera expectativa de direito”. (TJMT 

1005495-35.2017.8.11.0000 (PJE), DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 01/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). “MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 207 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – ABERTURA DE 

PROCESSOS SELETIVOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

POLOS DIVERSOS DO QUAL A IMPETRANTE RESTOU CLASSIFICADA - 

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA. Face à previsão 

constitucional de autonomia administrativa e de gestão financeira às 

universidades, há de ser mantida a Magnífica Reitora da UNEMAT no polo 

passivo da ação mandamental, que visa à nomeação e posse de 

candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos 

naquela Instituição. O candidato classificado fora do número de vagas 

previsto em edital possui mera expectativa à nomeação, apenas 

adquirindo esse direito caso haja a comprovação de surgimento de novas 

vagas ou a ocupação delas precariamente em número que alcance sua 

ordem e polo de classificação no concurso, o que não foi demonstrado no 

caso dos autos. A contratação temporária, por si só, não faz nascer a 

presunção de que existam vagas para nomeações efetivas, já que visam 

a suprir o interesse público emergente de substituição de professores 

licenciados, em gozo de férias, ou em situações do gênero”. (TJMT 

1010740-27.2017.8.11.0000 (PJE), DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). Assim, 

ausentes os requisitos da tutela de urgência, INDEFIRO a liminar requerida. 

2. Notifique-se a autoridade coatora elencada na inicial, enviando-lhe a 

segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar informações (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/09). 3. Cientifique-se o Estado de Mato Grosso, por meio de seu 

procurador ou assessor jurídico, sobre os termos do presente mandamus, 

a teor do artigo 7º, II, da Lei n. 12.016/09. 4. Após, abra-se vista ao 

Ministério Público, para parecer em 10 (dez) dias. 5. Por fim, voltem 

conclusos. 6. Intimem-se e ciência ao parquet. Marcelândia, 02 de janeiro 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-95.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000259-95.2019.8.11.0109. REQUERENTE: FERNANDO APARECIDO 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus efeitos jurídicos e legais, por força do artigo 40 da Lei. 

9.9099/1995. De Cláudia para Marcelândia, 19 de dezembro de 2019. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-69.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Autos nº: 

1000069-69.2018.8.11.0109 – PJE Cumprimento de sentença Exequente: 

RAIMUNDO DA SILVA BATISTA. Executado: NEUZA ROSA DOS SANTOS. 

Vistos. SENTENÇA Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por 

RAIMUNDO DA SILVA BATISTA em desfavor de NEUZA ROSA DOS 

SANTOS, pretendendo seja cumprida a obrigação alimentar prevista no 

título executivo judicial formado na Ação Judicial  n° 

1322-80.2016.811.0109 código n° 70059, que tramitou neste juízo, no que 

concerne ao valor pecuniário. Despacho determinando a intimação da 

parte autora, para que efetuasse a emenda a inicial, juntando a petição 

inicial (ID n° 21880600). Certidão de decurso de prazo (ID n° 24181622). É 

o breve relato. DECIDO. Inicialmente, em que pese o despacho 

determinando a emenda a inicial, verifico que a parte autora juntou aos 

autos a petição inicial (id n° 13884942). Ressalto que não é necessária a 

juntada física da petição, vez que o documento foi assinado 

eletronicamente, pela Defensora Pública peticionante. Contudo, analisando 

os autos, verifico que o caso é de indeferimento da petição inicial ante a 

inadequação da via eleita. Com efeito, de acordo com o atual CPC, nos 

artigos 523 e seguintes, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á 

nos próprios autos que concedeu o título judicial, tanto é que o código fala 

em intimação para pagamento, e não citação. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA 

MANTIDA. I - A presente demanda foi ajuizada na vigência do anterior 

Código de Processo Civil, ao passo que a sentença proferida na atual 

legislação (CPC/15). Desta forma, necessária a aplicação do isolamento 

dos atos processuais praticados, com a incidência da nova norma legal 

tão somente em relação às normas de julgamento. II - Nos moldes do art. 

523 do CPC atual, a execução de sentença dar-se-á nos próprios autos 

da ação originária, na forma de cumprimento de sentença. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 

0250234-55.2015.8.09.0129, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara 

Cível, julgado em 22/02/2019, DJe de 22/02/2019) Desse modo, afigura-se 

manifesta a falta de interesse de agir do exequente em razão da 

inadequação da via eleita, pelo que o indeferimento da inicial é de rigor. 

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTA a execução, na forma do artigo 523 e seguintes do CPC, c/c art. 

924, I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos 
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termos dos artigos 54 e 55, parágrafo único da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se apenas a 

parte autora. Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 

2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-53.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO TIDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000514-53.2019.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: MARCIANO TIDRE Vistos. SENTENÇA Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os autos, verifico 

que o caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível para o julgamento da causa. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos da Lei 9099/95, o Juizado 

Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de 

menor complexidade, sendo excluídas as ações sujeitas aos 

procedimentos especiais, conforme disposto no Enunciado 08 do FONAJE 

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste sentido é o entendimento do 

TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 533/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Assim, por ser a ação monitória 

sujeita a procedimento especial, previsto nos artigos 700 e seguintes do 

CPC, trata-se de matéria que não abrange a competência dos Juizados 

Especiais, portanto, incompetente para processar e julgar a presente 

demanda. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. P.R.I. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. 

Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-38.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000515-38.2019.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: JURACI ALVES DE SOUZA Vistos. SENTENÇA Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que o caso é de extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da 

causa. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, sendo excluídas 

as ações sujeitas aos procedimentos especiais, conforme disposto no 

Enunciado 08 do FONAJE “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste sentido é o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 533/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Assim, por 

ser a ação monitória sujeita a procedimento especial, previsto nos artigos 

700 e seguintes do CPC, trata-se de matéria que não abrange a 

competência dos Juizados Especiais, portanto, incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da 

Lei nº 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. P.R. I. Arquivem-se, com 

as cautelas de estilo. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-68.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAMIR GUARNIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000513-68.2019.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: NAMIR GUARNIERI Vistos. SENTENÇA Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que o caso é de extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da 

causa. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, sendo excluídas 

as ações sujeitas aos procedimentos especiais, conforme disposto no 

Enunciado 08 do FONAJE “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste sentido é o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As 
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ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 533/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Assim, por 

ser a ação monitória sujeita a procedimento especial, previsto nos artigos 

700 e seguintes do CPC, trata-se de matéria que não abrange a 

competência dos Juizados Especiais, portanto, incompetente para 

processar e julgar a presente demanda Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da 

Lei nº 9.099/1995 Sem custas e honorários advocatícios com fundamento 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. P.R.I. Arquivem-se, com 

as cautelas de estilo. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-82.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELLE SOFFA BORIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000051-82.2017.8.11.0109. REQUERENTE: FABIELLE SOFFA BORIN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. O processo é de ser extinto, uma vez que a parte 

executada comprovou o pagamento integral do débito – id. 26275308, 

tendo postulado pela extinção do processo. Diante da satisfação da 

pretensão executória, nos termos do artigo 526, §3º do NCPC, julgo 

cumprida a sentença com relação a esta demandada, e 

consequentemente determino a extinção do feito. Expeça-se Alvará, em 

nome da Exequente (conta bancária indicada ao (ID. 26275308) para o 

levantamento da quantia depositada na conta judicial nos autos (ID. 

21888178). Sem custas e honorários advocatícios em face de expressa 

disposição legal (art. 55 da Lei n. 9099/95). P.R. Dispensada a intimação 

das partes. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Marcelândia, 31 de 

dezembro de 2019. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001057-50.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO MITSUO ISHIYAMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE MATUPÁ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1001057-50.2019.8.11.0111. 

IMPETRANTE: AMERICO MITSUO ISHIYAMA IMPETRADO: DELEGADO DE 

POLICIA CIVIL DE MATUPÁ/MT Vistos. Nos termos do artigo 7º da Lei 

12.016/2009 recebo a inicial e, postergo a análise do pedido liminar para 

momento posterior a manifestação da autoridade coatora. Notifique-se, 

pessoalmente, a autoridade acoimada de coatora do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe cópia, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-10.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARCOLINO DE MORAIS SILVA (AUTOR(A))

MARCONE SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO (RÉU)

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GUARANTA DO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000898-10.2019.8.11.0111. AUTOR(A): 

MARCONE SILVA, CLEUZA MARCOLINO DE MORAIS SILVA RÉU: 

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE RODEIO, ASSOCIACAO DOS 

CRIADORES DE GUARANTA DO NORTE Vistos. 1 - RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2 – Designe-se audiência de mediação/conciliação, 

conforme a pauta da Conciliadora. Designada data, cite-se a requerida e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência de 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo para a defesa 

do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência preliminar, 

restar frustrada a composição nela buscada. 3 – Postergo a análise do 

pedido de tutela de urgência para a após a realização da audiência 

conciliatória. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001041-96.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA BOIAN (INVENTARIANTE)

GENI RIBEIRO BOIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE RIBEIRO BOIAN (INVENTARIADO)

NEDIO VEZENTIN (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1001041-96.2019.8.11.0111. 

INVENTARIANTE: EDILMA BOIAN REQUERENTE: GENI RIBEIRO BOIAN 

INVENTARIADO: NEDIO VEZENTIN, DILCE RIBEIRO BOIAN Vistos. 1 - 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2 – À mingua de elementos 

contrários e em homenagem à presunção de veracidade que a lei confere 

a declaração de pobreza sujeitada pela parte, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária. 3 – Nomeio a requerente Sra. Edilma Boian como 

inventariante. 4 – Citem-se a herdeira ANA VITÓRIA DA CRUZ VEZENTIN, 

com observância do endereço declinado na inicial, e eventuais 

interessados, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. 5 

– Citem-se as Fazendas Municipal, Estadual e Federal para se 

manifestarem. 6 - Habilite-se o advogado da herdeira Ana Vitória para o 

devido acesso aos autos. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001024-60.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMBINI TURCATTO OAB - MT27202/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

D. O. D. R. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2020, às 13:00, na sede deste 

Fórum, devendo comparecer com devidamente acompanhado pela parte 

autora na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000704-10.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000704-10.2019.8.11.0111 

Autor: ANGELITA KEMPER Réu: Estado de Mato Grosso INTIMAÇÃO da 

parte autora, para que realize o pagamento de custas processuais, ou 

manifeste-se pelo declínio de competência para o Juizado Especial desta 

Comarca, conforme despacho de id. 27292968. Matupá/MT, 10 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, 

Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000007-52.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVE FRANCISCO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000007-52.2020.8.11.0111. 

REQUERENTE: ANGELA SIQUEIRA DA SILVA REQUERIDO: DAVE 

FRANCISCO SANTOS Vistos. Preenchidos os requisitos, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como 

mandado. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. CUMPRA-SE. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000198-34.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO SORGATTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000198-34.2019.8.11.0111. 

EMBARGANTE: GUILHERME AUGUSTO SORGATTO EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 1 - RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2 – CITE-SE a parte embargada para 

apresentar resposta no prazo legal. 3 – Postergo a análise do pedido de 

tutela de urgência para a após a integralização da relação jurídica. 

Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000130-84.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

KARINE CARNELOSE FURBRINGER OAB - 045.111.791-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON REMUALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000130-84.2019.8.11.0111. EXEQUENTE: 

PIETRO CARNELOSE REMUALDO REPRESENTANTE: KARINE CARNELOSE 

FURBRINGER EXECUTADO: CLEITON REMUALDO Vistos. Intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do valor de R$ 1.264,00 (um mil e 

duzentos e sessenta e quatro reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de protesto e expedição de mandado de penhora e avaliação, que 

recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida, 

nos termos do artigo 523, §3º, deferindo-se, desde já, remessa de 

certidão comprobatória da dívida, objeto do presente processo, aos 

órgãos de proteção ao crédito. Independentemente de penhora ou nova 

intimação, poderá o executado apresentar impugnação, aduzindo em sua 

defesa as matérias delineadas nos incisos do §1º, do artigo 525, Código 

de Processo Civil, a qual, de regra, não impede a prática de atos 

executivos com os atos expropriatórios pertinentes, salvo comprovado 

dano grave, de difícil ou incerta reparação ao executado, e desde que 

garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º). Sem prejuízo do acima determinado, 

designe-se audiência de conciliação conforme a pauta da Conciliadora do 

Juízo. No ato de intimação deverão constar todas as advertências legais. 

Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-45.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEI ANTONIO PETINI (REU)

D. A. PETINI E CIA LTDA - ME (REU)

NAYARA LUZIA KOPIAKE (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000001-45.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA RÉU: D. A. PETINI E CIA LTDA - ME, DIVANEI 

ANTONIO PETINI, NAYARA LUZIA KOPIAKE Vistos. 1 – Recebo a inicial em 

todos os seus termos. 2 – Cite-se a parte requerida para opor embargos à 

monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, efetuar 

o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 3 – Caso não haja 

o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-73.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HOFOMANN DE LIMA (REU)

ANA LUCIA HOFOMANN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DESPACHO Processo: 1000952-73.2019.8.11.0111. AUTOR(A): 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME RÉU: FERNANDO 

HOFOMANN DE LIMA, ANA LUCIA HOFOMANN Vistos. 1 - RECEBO a inicial 

e acolho sua emenda,em todos os seus termos. 2 – DEFIRO o pedido de 

parcelamento das custas judiciais, nos termos do artigo 98, §6º, do Código 

de Processo Civil. 3 – Designe-se audiência de mediação/conciliação, 

conforme a pauta da Conciliadora. Designada data, cite-se a requerida e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência de 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo para a defesa 

do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência preliminar, 

restar frustrada a composição nela buscada. Cumpra-se. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000683-34.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ILVA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000683-34.2019.8.11.0111 

Autor: ILVA DE LIMA Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no prazo 

legal, confrontar os documentos e teses levantadas na contestação no ID. 

27972624. Matupá/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-08.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DORIGON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000827-08.2019.8.11.0111 

Autor: MARGARIDA DORIGON SILVA Réu: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para no 

prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação no 

ID. 27670208. Matupá/MT, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: 

Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000678-12.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. F. S. (REQUERENTE)

A. C. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO Nº1000678-12.2019.8.11.0111 I N T I M A Ç Ã O do(a) 

advogado(a) das partes Requerentes para comparecer na Secretaria do 

Fórum da Comarca de Matupá para a retirada de documento. Matupá, 16 

de janeiro de 2020 . JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57664 Nr: 1035-48.2015.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RIBEIRO, ANIBAL CARDOSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO RIBEIRO, Cpf: 69192987249, Rg: 

3969478, Filiação: Valdevina Munhoz de Souza Ribeiro e João Maria 

Ribeiro, data de nascimento: 26/12/1975, brasileiro(a), natural de 

Pranchita-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia penal, afastando a alegação de 

traficância e de associação para o tráfico, desclassificando os delitos 

atribuídos aos acusados para a figura do consumo de drogas ilícitas (art. 

28 da Lei nº 11.343/2006), e passo a aplicar aos réus as medidas 

sancionatórias previstas no texto legal.DOSIMETRIA: RÉU SÉRGIO 

RIBEIROEm observância ao princípio constitucional da individualização da 

pena, há que se recordar que as sanções do art. 28 da Lei de Drogas 

são:Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 

trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas:I - advertência sobre os efeitos das drogas;II - prestação 

de serviços à comunidade;III - medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo.§ 1º. ....§ 3º. As penas previstas nos 

incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 

(cinco) meses.§ 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos 

incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 

10 (dez) meses.§ 5º A prestação de serviços à comunidade será 

cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou 

assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou 

privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da 

prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de 

drogas.§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que 

se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o 

agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:I - admoestação 

verbal;II - multa.§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à 

disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, 

preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.Dessa 

maneira, a fim de adequar a conduta aos tipos penais descritos na norma, 

de claro conteúdo despenalizador, e diante da evidente condição de 

dependência química do condenado, parece-me relevante a oferta a que 

alude o § 7º, do art. 28, ou seja, a imposição de dever ao Poder Público 

que garanta, caso requerido e aceito pelo viciado, tratamento contra a 

drogadição.Doutro lado, sopesando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

bem como a ideia de que “A escolha da pena adequada não se restringe 

aos critérios do direito penal tradicional. Não se pode entender que a pena 

de advertência seja menos gravosa do que a prestação de serviços à 

comunidade ou que esta seja mais gravosa do que a freqüência a curso 

educativo. A norma vigente estabelece que a escolha deve ser presidida 

pela análise da relação que a droga tem com o indivíduo, sem qualquer 

ingerência de critérios arcaicos como o de primariedade e bons 

antecedentes” (TJ/RJ, Apelação nº: 0007347.46.2010.8.19.0029, Turma 

Recursal Criminal dos Juizados Especiais, Relator: Juiz Joaquim Domingos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 756 de 1782



de Almeida Neto), entendo que a reincidência a que alude o § 6º é 

específica, logo, mesmo se constatando que o acusado possui duas 

condenações criminais, mas sendo elas de crimes patrimoniais, não 

entendo possível a elevação da reprimenda ao patamar de 10 

meses.Todavia, é evidente a condição de drogadição e relaxamento dos 

valores a que se encontra entregue o acusado, não por acaso, 

condenado duas vezes por roubo qualificado, com inúmeras outras 

denúncias de envolvimentos com drogas e, segundo ele próprio, sem 

qualquer perspectiva desde que se afastou da família, tudo a demonstrar 

que somente adverti-lo não surtiria qualquer efeito educador, nem 

penalizador.Dessarte, aplico-lhe a pena de prestação de serviços 

comunitários, pelo prazo de 5 meses, a ser cumprida nesta cidade, e 

definida mediante apresentação do acusado à Secretaria de Assistência 

Social, após a alta do tratamento voluntário a que se submeteu o acusado, 

internado no Centro de Recuperação Vida e Paz (Tabita de Peixoto de 

Azevedo).DOSIMETRIA: RÉU ANIBAL CARDOSO JUNIOREm observância 

ao princípio constitucional da individualização da pena, há que se recordar 

que as sanções do art. 28 da Lei de Drogas são:Art. 28. Quem adquirir, 

guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:I - advertência 

sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III - 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.§ 1º. 

....§ 3º. As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 

aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.§ 4º. Em caso de 

reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo 

serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.§ 5º A prestação 

de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, 

entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 

congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, 

preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de 

usuários e dependentes de drogas.§ 6º Para garantia do cumprimento das 

medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que 

injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, 

sucessivamente a:I - admoestação verbal;II - multa.§ 7º O juiz determinará 

ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, 

estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento 

especializado.Dessa maneira, a fim de adequar a conduta aos tipos penais 

descritos na norma, de claro conteúdo despenalizador, e diante da 

evidente condição de dependência química do condenado, parece-me 

relevante a oferta a que alude o § 7º, do art. 28, ou seja, a imposição de 

dever ao Poder Público que garanta, caso requerido e aceito pelo viciado, 

tratamento contra a drogadição.Doutro lado, sopesando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, bem como a ideia de que “A escolha da pena adequada 

não se restringe aos critérios do direito penal tradicional. Não se pode 

entender que a pena de advertência seja menos gravosa do que a 

prestação de serviços à comunidade ou que esta seja mais gravosa do 

que a freqüência a curso educativo. A norma vigente estabelece que a 

escolha deve ser presidida pela análise da relação que a droga tem com o 

indivíduo, sem qualquer ingerência de critérios arcaicos como o de 

primariedade e bons antecedentes” (TJ/RJ, Apelação nº: 

0007347.46.2010.8.19.0029, Turma Recursal Criminal dos Juizados 

Especiais, Relator: Juiz Joaquim Domingos de Almeida Neto), entendo que 

no que tange ao segundo condenado, as condições do delito e as 

informações colhidas nos autos, inclusive quanto ao fato de que teria 

alcançado emprego fixo, na construção da Usina Hidrelétrica de Alta 

Floresta, entendo razoável aplicar a medida de advertência sobre os 

efeitos da droga, somada à obrigação de que compareça a centro de 

reabilitação de dependentes químicos, para assistir palestras que 

destaquem os efeitos da drogadição.Quanto à droga apreendida, nos 

termos do provimento nº. 08/99 da E. Corregedoria Geral da Justiça/MT, 

determino a destruição da substância entorpecente, com as cautelas 

legais.Determino ainda de destruição dos materiais inservíveis (pratos, 

latas e demais petrechos), assim como a devolução dos documentos 

pessoais do acusado, caso ainda não tenha sido realizada.Após o trânsito 

em julgado, a Sra. Escrivã deverá expedir ofício a autoridade policial para 

que providencie a remessa do entorpecente ao órgão do Ministério da 

Saúde ou congênere estadual, observando a pesagem por ocasião do 

recebimento por parte do responsável pelo citado órgão, informando a 

este juízo para anotação nos autos.Dispenso os réus das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado:a.Comunique-se aos órgãos de 

Identificação Estadual e Federal, bem como à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso;b. Expeça-se certidão para cobrança 

de honorários advocatícios devidos à causídica que foi designada 

defensora dativa dos réus, mas que diante da constituição de advogado 

por ambos, acabou por somente praticar dois atos processuais (defesa 

preliminar e a 1ª audiência de instrução), razão porque determino o decote 

do montante inicialmente arbitrado, reduzindo-o para 3 URH, que a meu 

sentir bem remunera o trabalho efetivamente realizado. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Matupá (MT), 27 de julho de 2016. FABIO PETENGILLJuiz 

de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

Matupá, 11 de dezembro de 2019

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52761 Nr: 900-07.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON DOS SANTOS, Cpf: 

02533551171, Rg: 2635408-0, Filiação: Ivonir Teresinha Cruz e Valdir dos 

Santos, data de nascimento: 18/03/1994, brasileiro(a), natural de Terra 

Nova do Norte-MT, solteiro(a), chapeador, Telefone (66) 9903-3591. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que compareça junto à Administração do Fórum 

da Comarca de Matupá/MT, cujo endereço está fixado ao final deste edital, 

para retirada dos bens apreendidos nos autos supra, bem como para 

informar seus dados bancários, no prazo de 90 dias.

Despacho/Decisão: (...) Quanto aos demais objetos, DETERMINO que se 

proceda a intimação do acusado, via edital, para que compareça junto a 

Administração do Fórum da Comarca de Matupá/MT, para retirada dos 

bens apreendidos nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias.Decorrido o 

prazo sem que o proprietário do bem manifeste interesse em reavê-lo, 

diante do lapso temporal de mais de 04 anos da apreensão, assim como 

não mais interessa ao processo, determino, a DESTRUIÇÃO dos 

objetos.Por fim, no pertinente aos valores apreendidos e depositados às 

fls.41-42, constato que inexiste nos autos qualquer prova de que sejam de 

origem ilícita. Sendo assim, DETERMINO que seja expedido alvará de 

liberação do montante apreendido, em favor do requerido.Considerando 

que não há endereço do acusado nos autos, intime-o por edital, acerca da 

presente decisão, devendo no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar 

conta/dados para transferência/levantamento do valor vinculado nos 

autos.Decorrido o prazo sem manifestação, os valores apreendidos e 

depositados em conta judicial, deverão ser revertidos ao Fundo 

Penitenciário. Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se 

às baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 12 de 

junho de 2019.Suelen Barizon-Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FELLIPE DE JESUS 

LEANDRO DA SILVA, digitei.

Matupá, 13 de dezembro de 2019

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 757 de 1782



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85306 Nr: 2708-37.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS DA SILVA, GUSTAVO 

ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 Assim sendo, para que não haja constrangimento ilegal na prisão de 

BRUNO MATHEUS DA SILVA e GUSTAVO ARRUDA CARDOSO, o 

desmembramento do feito é a medida adequada.Nos autos relativos ao 

denunciado DANILO MELQUIADES DE CAMPOS, que seguirão por cópia, 

DETERMINO a suspensão do processo, bem como do curso do prazo 

prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal. Os autos 

deverão permanecer no arquivo provisório pelo prazo prescricional ou até 

o comparecimento do acusado e/ou se cumprido o mandado de prisão 

preventiva expedido em seu desfavor.Sem prejuízo da determinação 

anterior, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação 

acerca de eventual necessidade de produção antecipada de provas.Em 

relação aos denunciados BRUNO MATHEUS DA SILVA e GUSTAVO 

ARRUDA CARDOSO, analisando a resposta apresentada pelos acusados 

e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de janeiro de 2020, às 15h15min.2) INTIMEM-SE 

os denunciados para comparecerem à audiência mencionada, a fim de 

serem interrogados, bem como, INTIME-SE a Defesa.3) INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na resposta à 

acusação, para comparecerem à audiência ora designada, advertindo-as 

de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo Penal, “o juiz 

poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem 

prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la no 

pagamento das custas da diligência”.4) Quanto ao pedido formulado pelo 

Defensor dativo, para o arbitramento de 30 URH por acusado, postergo a 

análise para ocasião da prolação de eventual sentença de pronúncia dos 

denunciados.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 18 de dezembro de 2019. Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85762 Nr: 3011-51.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FONTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Autos nº 3011-51.2019.811.0111.

Código Apolo nº 85762.

Vistos.

Cuida-se de processo crime de rito especial de tóxico, onde a denúncia 

sustenta que o acusado ANDRÉ FONTANA DE SOUZA, supostamente, 

praticava o crime de tráfico de drogas.

A defesa prévia foi apresentada (Ref. 14).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO.

“In casu”, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição de fato típico, antijurídico e culpável (tráfico de 

entorpecentes), contendo as circunstâncias em que a infração penal foi 

cometida, a qualificação do acusado, a classificação do delito e rol de 

testemunhas, sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença 

de indícios suficientes da autoria do delito imputado ao denunciados.

Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

o fato narrado constitui infração penal. Uma vez reunidos esses dois 

requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. É 

de se ressaltar que na fase do recebimento de denúncia, vigora o princípio 

do “in dubio pro societate”, uma vez que, somente com a dilação 

probatória poder-se-á averiguar a real prática do fato descrito, a 

participação e o elemento subjetivo da ação dos denunciados, bem como 

eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, respeitada a 

ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Diante do exposto, estando presentes as condições da ação, bem como 

há justa causa para a ação penal, RECEBO a denúncia em todos os seus 

termos e, considerando que não existe hipótese de absolvição sumária 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de janeiro de 

2020, às 14h30min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação, defesa e sucessivamente realizado o interrogatório do 

acusado.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85760 Nr: 3009-81.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Autos nº 3009-81.2019.811.0111.

Código Apolo nº 85760.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2020, às 13h30min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2019.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 55813 Nr: 74-10.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 
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MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 74-10.2015.811.0111.

Código nº 55813.

Vistos.

DECLARO-ME suspeito, por motivo de foro íntimo.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito da Comarca de Guarantã do Norte 

(MT), Dr. Diego Hartmann, para processamento e julgamento do feito, nos 

termos do artigo 50, caput, do COJE.

Matupá/MT, 18 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83671 Nr: 1803-32.2019.811.0111

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Autos nº 1803-32.2019.811.0111.

Código nº 83671.

Vistos.

Considerando que o representado é assistido, nestes autos, pelo 

advogado Marcus Augusto Giraldi Macedo, DECLARO-ME suspeito, por 

motivo de foro íntimo.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito da Comarca de Guarantã do Norte 

(MT), Dr. Diego Hartmann, para processamento e julgamento do feito, nos 

termos do artigo 50, caput, do COJE.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86357 Nr: 3488-74.2019.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida 

extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância 

autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.Sendo assim, 

está concretamente fundamentada a custódia cautelar.Quanto aos 

predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento 

jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, 

não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª 

Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, 

DJ 19/12/2007). Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe 

aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos 

pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA de MAYKSON ALVES DA SILVA, o que faço nos 

termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário.Matupá/MT, 18 de dezembro de 2019.Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81289 Nr: 675-74.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES, 

VITORIA REGINA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para:1.CONDENAR os acusados VITÓRIA REGINA DE 

MAGALHÃES e WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES, devidamente 

qualificados nos autos, nas sanções dos artigos 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/06;2.ABSOLVER os acusados VITÓRIA REGINA DE MAGALHÃES 

e WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES, devidamente qualificado nos 

autos, das sanções do art. 35, “caput”, da Lei nº1 1.343/06, nos termos do 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29081 Nr: 1328-96.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Dias de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1328-96.2007.811.0009

Código Apolo n°: 29081

Vistos, etc.

1 - Ante o teor da certidão de fl. 79, INTIMEM-SE o requerido por edital, 

para apresentar as contrarrazões, com prazo de vinte (20) dias em 

observância ao artigo 256, I do CPC.

2 – Após, decorrido o prazo para a requerente se manifestar, com ou sem 

manifestação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, com os nossos cumprimentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33852 Nr: 1162-59.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA IZABEL CONTO BAUGIS SALTO 

GRANDE - ME, SILVANA IZABEL CONTO BAUGIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 Código nº 33852.

Processo nº 1162-59.2010.811.0111.

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da petição de Ref. 61, REVOGO a nomeação feita 

a Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo e NOMEIO como defensora dativa do 
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requerido a advogada Fernando de Freitas Rosa, que deverá ser intimada 

para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

 2) INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.

3) Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados pela 

Defensora Dativa MELISSA SARZI SARTORI (pedido de suspensão da 

ação), reduzo os honorários advocatícios anteriormente fixados, para 02 

URH, pois encontram-se razoáveis e em conformidade com a tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil.

Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensora 

Dativa, qual seja Dra. Melissa Sarzi Sartori, com o valor total e corrigido 

dos honorários que lhes são devidos (02 URH), para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50104 Nr: 1578-90.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPR, RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1578-90.2011.811.0111 (Código 50104)

Vistos.

Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados pela 

Defensora Dativa (execução de alimentos e acompanhamento 

processual), onde em decisão de fl.10, fora nomeado a causídica, mas 

sem arbitramento de honorários.

 Dessa forma, FIXO os honorários advocatícios em 02 (dois) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

 EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensora Dativa, qual seja 

Dra. Fernanda de Freitas Rosa – OAB/MT 9.028-B, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (02 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50614 Nr: 487-28.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJPJ, THFP, AJP, MAFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50614.

Processo nº 487-28.2012.811.0111.

Vistos.

 Considerando que até a presente data não houve manifestação da parte 

requerida quanto à alegação de fl. 146, reitere-se sua intimação nos 

termos do despacho de fl. 148.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe se houve a cessação do benefício concedido à Altair José 

Pereira ou se a situação foi regularizada na via administrativa.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes e/ou sendo informado 

que houve a inclusão do requerente Altair José Pereira para recebimento 

do benefício na via administrativa, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51346 Nr: 1241-67.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Franklin Garcia Nunes, DANIELSON 

LUIZ WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12,560 MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:MT 15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Código: 51346.

Processo: 1241-67.2012.811.0111

Intime-se a parte executada, por meio de sua advogada nomeada, para 

pagar, voluntariamente, o débito de R$ 138.709,21 (cento e trinta e oito mil, 

setecentos e nove reais e vinte e um centavos), no prazo de quinze dias, 

sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual 

de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), 

com ulterior expedição de mandado de penhora e de avaliação (§ 3º).

Independente de pen

hora ou nova intimação, poderá a parte executada apresentar 

impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no art. 525, §1º, 

do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o prosseguimento 

da execução com os atos expropriatórios pertinentes, salvo, comprovado 

dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, desde que 

garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51555 Nr: 1451-21.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Código nº 51555.
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Processo nº 1451-21.2012.811.0111.

Autor: Ministério Público

Acusado: Cleonice Ferreira da Silva

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público visando apurar a 

prática do crime previsto no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro, 

atribuído a Cleonice Ferreira da Silva.

Em audiência, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do 

processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, e, cientificado, o acusado aceitou 

a benesse (fl. 74 v).

Decorrido o prazo de suspensão do processo, o Ministério Público 

requereu a extinção da punibilidade do acusado (fl. 90).

É o breve relato. Fundamento e decido.

A parte acusada foi beneficiada pela suspensão condicional do processo 

em 30.08.2016, conforme se verifica do termo de audiência de fl. 74 v.

Decorreu o lapso temporal de dois anos sem a revogação do benefício, 

período em que não houve notícia de descumprimento das condições 

impostas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLEONICE FERREIRA DA SILVA.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de praxe arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 11 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51510 Nr: 1408-84.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51510.

Processo nº 1408-84.2012.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Aportou aos autos às fls. 205-206 a informação de que as partes 

compuseram-se amigavelmente em sede recursal, ocasião em que o 

acordo foi homologado pelo TRF1.

Transitada em julgado a decisão, foi expedida a requisição de pequeno 

valor.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se estes autos com baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50518 Nr: 387-73.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50518.

Processo nº 387-73.2012.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, caso não tenha sido expedido, determino a expedição de RPV 

em favor do(a) causídico(a) da parte autora referente ao percentual de 

10% incidente sobre a diferença discutida na fase de cumprimento de 

sentença (fl.178).

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35387 Nr: 229-52.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35387.

Processo nº 229-52.2011.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, caso não tenha sido expedido, determino a expedição de RPV 

em favor do(a) causídico(a) da parte autora referente ao percentual de 

10% incidente sobre a diferença discutida na fase de cumprimento de 

sentença (fl.146).

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

AGUARDE-SE o pagamento do precatório expedido à fl. 150.

Após, expeça-se alvará de transferência dos valores referente ao PRC.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 
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decisão, arquivem-se estes autos com baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35445 Nr: 287-55.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDENEI APARECIDA DRIESSEN GRANEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35445.

 Processo nº 287-55.2011.811.0111.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por IRDENEI APARECIDA 

DRIESSEN GRANEMANN em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

parte exequente (fl. 254).

Pois bem.

Inexistindo oposição ao cálculo apresentado, homologo o cálculo 

apresentado pela exequente à fls.250-251.

EXPEÇA-SE alvará para transferência dos valores vinculados.

Sem prejuízo, declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30055 Nr: 512-80.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARCILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30055.

Processo nº 512-80.2008.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, caso não tenha sido expedido, determino a expedição de RPV 

em favor do(a) causídico(a) da parte autora referente ao percentual de 

10% incidente sobre a diferença discutida na fase de cumprimento de 

sentença (fl.145).

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

AGUARDE-SE o pagamento do precatório expedido à fl. 148.

Após, expeça-se alvará de transferência dos valores referente ao PRC.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se estes autos com baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33650 Nr: 961-67.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA SOARES DEFENSOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33650.

Processo nº 961-67.2010.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte (fl.165).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23929 Nr: 884-97.2006.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimésio José Rodrigues Kappes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688, JEAN CARLOS 
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ROVARIS - OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Claudio Policarpo - 

OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 746-86.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BORGES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O, Dawison Joreu Da Silva - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52600.

Processo nº 746-86.2013.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte (fl.100).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 54033 Nr: 332-54.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Jean Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:6528, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECEBO os embargos 

declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzidas, 

JULGANDO-OS PROCEDENTES para fazer constar o seguinte na sentença 

objurgada:“Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo 

cumulada com obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por MÁRCIO JEAN MIRANDA DOS SANTOS em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que foi contratado pelo Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, através do Ato nº. 813/2006/CM, para exercer o cargo 

de Oficial de Justiça, no período de 29/06/2006, e rescindido por meio do 

Ato do Presidente deste egrégio nº. 669/2013-DRH, datado de 

06/05/2013”.No mais, permanece a sentença, tal como lançada. Em virtude 

da retificação da sentença, para efeito do trânsito em julgado, este ocorre 

apenas depois de decorrido o prazo recursal sem a interposição de 

recurso desta decisão.Em seguida, remetam-se os autos ao E. Tribunal 

Estadual, grafando nossos cordiais cumprimentos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

16 de dezembro de 2019.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 2291-84.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGNEY TEODORO CARVALHO DOS 

SANTOS, MACIEL DE PAULA MARGARIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Nomeio para o ato a advogado dativo Dr. Giovanne Gomes de Araújo, 

arbitrando em seu favor o equivalente à 1,5 URH. Expeça-se certidão de 

créditos em favor do referido defensor dativo. 2) AGUARDA-SE a juntada 

da carta precatória, expedida para a comarca de Colíder/MT; 3) Tendo em 

vista que não houve mais requerimentos, após o retorno da carta 

precatória, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

oferecimento de memorias escritos, e posteriormente a Defesa no prazo 

de 5(cinco) dias cada. Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85632 Nr: 2916-21.2019.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDERLAN DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Não tendo cumprido a sua finalidade, DEVOLVO a carta precatória ao 

Juízo Deprecante, consignando as baixas necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81564 Nr: 800-42.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stolarski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 Vistos.1) HOMOLOGO a desistência das testemunhas, bem como da 

vítima, conforme requerido pelas partes; 2) ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para oferecimento de memorias escritos, e 

posteriormente a Defesa no prazo de 5(cinco) dias cada. Após tudo 

cumprido, volvam-me conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26554 Nr: 1375-07.2006.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Moura de Lima, Acira Josefa de Moura Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT, Luiz Soares Leandro - OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 26554.

Processo nº 1375-07.2006.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, caso não tenha sido expedido, determino a expedição de RPV 

em favor da causídica constituída pela parte autora na fase de execução 

(fl.246), referente ao percentual de 10% incidente sobre a diferença 

discutida na fase de cumprimento de sentença.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26728 Nr: 142-72.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olival Bernardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Código nº 26728.

Processo nº 142-72.2006.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34976 Nr: 2289-32.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES BASTARD GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34976.

Processo nº 2289-32.2010.811.0111.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por DOLORES 

BASTARD GOMES em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

parte exequente (fl.138).

Pois bem.

Inexistindo oposição ao cálculo apresentado, homologo o cálculo 

apresentado pela exequente às fls.131-133.

EXPEÇA-SE alvará para transferência dos valores vinculados.

Sem prejuízo, declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35708 Nr: 549-05.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIANY JERRLYNNIS PIRES DE FREITAS, MARIA DA 

CRUZ DO RÊGO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35708.

Processo nº 549-05.2011.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte (fls. 221).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 
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competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33692 Nr: 1003-19.2010.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33692.

Processo nº 1003-19.2010.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1566-76.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIDDAN BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/O

 Autos nº 1566-76.2011.811.0111.

Código Apolo nº 50093.

Vistos.

Tendo em vista que a sentença de fl. 141 deixou de dar destinação à 

fiança recolhida nos autos, descrito à fl. 36, passo à destinação.

No presente caso, tendo em vista que a sentença nos autos extinguiu a 

punibilidade do acusado em razão do cumprimento das condições 

impostas por força da suspensão condicional do processo, DETERMINO a 

devolução ao acusado do valor pago a título de fiança, nos termos do 

artigo 337 do Código de Processo Penal.

Para tanto, intime-se o acusado para que informe os dados bancários para 

transferência do valor.

Após, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia.

Certificado o levantamento e inexistindo requerimentos, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50718 Nr: 600-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 50718.

Processo nº 600-79.2012.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão fl. 77, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Nilson Allan R. Portela, e NOMEIO como defensora dativa da acusada, a 

advogada Drª. Fabiane Lemos Melo, que deverá ser intimada nos termos 

da decisão de fls. 67.

 No mais, considerando que o advogado anteriormente nomeado, qual 

seja, Dr. Nilson Allan R. Portela, mesmo regularmente intimado, por duas 

vezes, deixou de se manifestar em favor da acusada para o qual foi 

nomeado, OFICIE-SE a OAB – 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, 

para providencias pertinentes.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50718 Nr: 600-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 50718.

Processo nº 600-79.2012.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão fl. 77, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Nilson Allan R. Portela, e NOMEIO como defensora dativa da acusada, a 

advogada Drª. Fabiane Lemos Melo, que deverá ser intimada nos termos 

da decisão de fls. 67.

 No mais, considerando que o advogado anteriormente nomeado, qual 

seja, Dr. Nilson Allan R. Portela, mesmo regularmente intimado, por duas 
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vezes, deixou de se manifestar em favor da acusada para o qual foi 

nomeado, OFICIE-SE a OAB – 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, 

para providencias pertinentes.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51813 Nr: 1710-16.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CRESTANI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 Autos nº 1710-16.2012.811.0111.

Código Apolo nº 51813.

Vistos.

Tendo em vista que a sentença de fl. 103-404 deixou de dar destinação à 

fiança recolhida nos autos, descrito à fl. 42, passo à destinação.

No presente caso, tendo em vista que a sentença nos autos extinguiu a 

punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, DETERMINO a devolução ao acusado do 

valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337 do Código de 

Processo Penal.

Para tanto, intime-se o acusado para que informe os dados bancários para 

transferência do valor.

Após, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia.

Certificado o levantamento e inexistindo requerimentos, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 940-23.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI BOGO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51048.

Processo nº 940-23.2012.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte (fl.165).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50623 Nr: 496-87.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50623.

Processo nº 496-87.2012.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, caso não tenha sido expedido, determino a expedição de RPV 

em favor do(a) causídico(a) da parte autora referente ao percentual de 

10% incidente sobre a diferença discutida na fase de cumprimento de 

sentença (fl.160).

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

AGUARDE-SE o pagamento do precatório expedido à fl. 163.

Após, expeça-se alvará de transferência dos valores referente ao PRC.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se estes autos com baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 537-54.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA MICHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50662.

Processo nº 537-54.2012.811.0111.
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Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Aportou aos autos às fls. 170-171 a informação de que as partes 

compuseram-se amigavelmente em sede recursal, ocasião em que o 

acordo foi homologado pelo TRF1.

Transitada em julgado a decisão, foi expedida a requisição de pequeno 

valor.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se estes autos com baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36175 Nr: 1016-81.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 Código nº 36175.

Processo nº 1016-81.2011.811.0111.

Autor: Ministério Público

Réu: Antenor Ferreira Gomes

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público visando apurar a 

prática do crime previsto no artigo 48, da lei de Crimes Ambientais, 

atribuído a Antenor Ferreira Gomes.

Em audiência, o Ministério Público propôs a suspensão condicional do 

processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, e, cientificado, o acusado aceitou 

a benesse (fl. 67/67 v).

Decorrido o prazo de suspensão do processo, o Ministério Público 

requereu a extinção da punibilidade do acusado (fl. 293).

É o breve relato. Fundamento e decido.

A parte acusada foi beneficiada pela suspensão condicional do processo 

em 21.03.2016, conforme se verifica do termo de audiência de fls. 67/67 v.

Decorreu o lapso temporal de dois anos sem a revogação do benefício, 

período em que não houve notícia de descumprimento das condições 

impostas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTENOR FERREIRA GOMES.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de praxe arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36306 Nr: 1147-56.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICÉIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36306.

Processo nº 1147-56.2011.811.0111.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MAURICÉIA PEREIRA 

DA SILVA SUNAQUI em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

parte exequente (fl. 142).

Pois bem.

Inexistindo oposição ao cálculo apresentado, homologo o cálculo 

apresentado pela exequente à fls.138-139.

EXPEÇA-SE alvará para transferência dos valores vinculados.

Sem prejuízo, declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29290 Nr: 1535-95.2007.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patricia Martens - OAB:MT0018404O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29290.

Processo nº 1535-95.2007.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado a decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, caso não tenha sido expedido, determino a expedição de RPV 

em favor do(a) causídico(a) da parte autora referente ao percentual de 

10% incidente sobre a diferença discutida na fase de cumprimento de 

sentença (fl.139).

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

AGUARDE-SE o pagamento do precatório expedido à fl. 142.

Após, expeça-se alvará de transferência dos valores referente ao PRC.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se estes autos com baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
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Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50158 Nr: 11-87.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITALOR BACHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11-87.2012.811.0111 (Código 50158)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Embargante: Município de Matupá (MT)

Embargado: José Italor Baches

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando 

o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Matupá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33862 Nr: 1172-06.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIANE BATISTA DE ASSIS, FRANCIANE 

BATISTA DE ASSIS MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1172-06.2010.811.0111 (Código 33862)

Classe – Assunto: Embargos de Declaração

Embargante: Fazenda Pública Estadual

Embargado: Francine Batista de Assis Madeiras - ME

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública 

Estadual em face da sentença proferida (f.68), objetivando esclarecer a 

obscuridade e eliminar contradição, tornando sem efeito a sentença 

objurgada para, posteriormente, prosseguir com o feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os embargos de declaração somente se prestam à elucidação da 

obscuridade, ao afastamento da contradição ou à supressão da omissão 

existente no julgado.

 Consoante doutrinador Marcato, ocorre a obscuridade quando a redação 

do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do 

pronunciamento judicial. Já a contradição existe em razão da incerteza 

quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, 

podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a 

omissão se dá quando o julgado não aprecia ponto, ou questão, que 

deveria ter sido dirimida (MARCATO, Antonio Carlos. Código de Processo 

Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

No caso dos autos, inexiste qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade na sentença de mérito, constituindo os embargos aclaratórios 

verdadeira apelação.

Toda fundamentação articulada no referido recurso se refere aos fatos e 

ao direito amplamente exauridos na sentença objurgada, de modo que a 

tentativa de devolução da matéria em sede de embargos de declaração 

não se adequa a via eleita.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECEBO os embargos 

declaratórios e, no mérito, NÃO ACOLHO a pretensão neles deduzidas, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34328 Nr: 1638-97.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Valdir de Oliveira Macedo, Neuza Maria 

Giraldi Macedo, Marcus Augusto Giraldi Macedo, Gabriela Giraldi Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Processo nº 1638-97.2010.811.0111 (Código 34328)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Espólio de Adelino Valdir de Oliveira Macedo

Vistos.

Defiro o pedido formulado às f.64..

Intimem-se os herdeiros, pela via postal, nos termos do artigo 8º da Lei 

6.030/80.

Matupá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 54957 Nr: 1118-98.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERICE ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO GELINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 1118-98.2014.811.0111 (Código 54957)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Alderice Alves Gonçalves

Executado: José Aparecido Gelinsky

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de f.200-202, intime-se a parte 

exequente para se manifestar.

Após, conclusos para delilberação.

Cumpra-se.

Matupá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 1149-21.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDEANE DA SILVA OSORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1149-21.2014.811.0111 (Código 54995)

Exequente: Kayo Maurity Souza Lima

Executado: Cleideane da Silva Osório

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26755 Nr: 158-26.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelly dos Santos Flor Bachmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cézar Paulo Lazzaroto - 

OAB:18035 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olga Geny Almeida 

Alves/Procuradora Geral  do Es.MT -  OAB:MT/2606 , 

PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO - OAB:

 Vistos.

RENOVE-SE, pela derradeira vez, a intimação do ESTADO DE MATO 

GROSSO para que PAGUE à exequente um salário mínimo vigente.

Se mais uma vez silente, calcule-se o valor da multa e determino, a partir 

da data do cálculo, o bloqueio de valores das contas públicas.

Cumpra-se.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 53483 Nr: 1583-44.2013.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSR, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSRF, JJDQ, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O, FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 1583-44.2013.811.0111 (Código 53483)Classe – 

Assunto:Reconhecimento de Paternidade Post MortemRequerente: 

Leandro de Souza ReisRequerido:Gideão Silva Reis FilhoVistos.Tendo em 

vista a inércia do causídico nomeado, revogo-a e nomeio como curador 

especial o causídico, DR. GUSTAVO T. TURCATTO para patrocinar os 

interesses do requerido Gideão Silva Reis Filho, apresentando 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.Tomando em conta a natureza 

da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) 

URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. 

(...).”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da 

defesa do requerido.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.De Peixoto de 

Azevedo para Matupá (MT), 06 de dezembro de 2019.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52524 Nr: 673-17.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE CALSON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52524.

 Processo nº 673-17.2013.811.0111.

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por ELICE CALSON DE 

JESUS em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

parte exequente (fl. 154-v).

Pois bem.

Inexistindo oposição ao cálculo apresentado, homologo o cálculo 

apresentado pela exequente à fls.148-149.

EXPEÇA-SE alvará para transferência dos valores vinculados.

AGUARDE-SE o pagamento do precatório expedido à fl. 150.

Após, expeça-se alvará de transferência dos valores referente ao PRC.

Sem prejuízo, declaro EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52601 Nr: 747-71.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O, Dawison Joreu Da Silva - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52601.

Processo nº 747-71.2013.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte (fl.99).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 54688 Nr: 897-18.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES MILHOMEM, IMOBILIÁRIA 

IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 

ANTONIO RODRIGUES MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:5465

 Processo nº 897-18.2014.811.0111 (Código 54688)

Exequente: Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda

Executado: Antônio Rodrigues Milhomem

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença oposto pela IMOBILIÁRIA IRMÃOS 

NOGUEIRA LTDA em face de ANTÔNIO RODRIGUES MILHOMEM, 

objetivando o pagamento do valor correspondente a R$70.772,38 (setenta 

mil e setecentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) a título de 

honorários sucumbenciais.

No decorrer do procedimento, a parte exequente, em simples petição 

(f.234), noticiou que o executado propôs o pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), sendo este valor aceito pelo exequente, dando plena 

quitação do débito em execução.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas judiciais, cuja 

exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 743-34.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DIONISIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O, Dawison Joreu Da Silva - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52597.

Processo nº 743-34.2013.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte (fl.100).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 636-53.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SUSSAI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, J. RAMALHO AMAZONIA CORRETORA E ADMINISTRADORA 

DE SEGUROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18.320 MT, ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13.794 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, Rodrigo Saldela Bíscaro - 

OAB:11.276/MT

 Processo nº 636-53.2014.811.0111 (Código 54385)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Vera Lúcia Sussai

Executada: Sul América Companhia nacional de Seguros

Vistos.

Trata-se de Ação em fase de cumprimento de sentença proposta por 

RODRIGO SALDELA BÍSCARO e SORAIDE CASTRO em face de VERA 

LÚCIA SUSSAI, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes formalizaram acordo sobre o 

objeto da lide, conforme termo incluso (fl.508).

Formalizaram autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em analise dos autos, verefico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litigio, razão pela qual requere a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresetam ao juízo solução pacificadora 

para o litigio, e sendo direito intransigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os efeitos 

jurícos e legais, e desde já, DECLARO EXTINTO o processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, conforme termo de acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Revogo eventuais contrições judiciais, devendo proceder as baixas 

pertinentes, oficiando-se o CRI para cancelamento de averbações, se 

houverem.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de novembro de 2019.

Evando Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3323-27.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 3323-27.2019.811.0111.

Código Apolo nº 86141.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2020, às 17h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2019.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82024 Nr: 989-20.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Vistos.1) Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista dos autos às partes, 

sucessivamente, para apresentação de memoriais finais. Em seguida, 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83520 Nr: 1743-59.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, ALAN DA 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Autos nº 1743-59.2019.811.0111.

Código nº 83520.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 90, ABRA-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 19 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 1577-03.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B
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 Certifico que o alvará expedido dia 19/11/2019 - ref. 93, foi pago 

conforme extrato a seguir.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86289 Nr: 3441-03.2019.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FARUK DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a, Dr(ª):Fernanda de Freitas Rosa, 

OAB/MT n° 9.028-B/MT, para comparecer neste Juízo para retirar a 

certidão de honorários expedida em seu favor.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14704 Nr: 272-62.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VIEIRA SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO VIEIRA SOBRAL, Rg: 

1182742-4, Filiação: Antonia Vieira Sobral, data de nascimento: 

15/07/1964, brasileiro(a), natural de Santa Inês-MA, solteiro(a), 

trabalhador braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, acima qualificado, para que tome ciência do 

teor do acórdão de fls. 470-492, cujo "Dispositivo" segue colacionado no 

campo "Advertência".

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando que não há 

endereço do acusado FRANCISCO VIEIRA SOBRAL nos autos, intime-o 

acerca do teor do acórdão de fls. 470-492, por meio de edital.No 

mais:1.DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, 

enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).2.OFICIE-SE 

ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

mencionada. 3.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG, bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca.4.EXPEÇA-SE guia de execução 

DEFINITIVA.Outrossim, cumpridas todas as determinações constantes da 

presente e, após a expedição de guia de execução definitiva, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas necessárias.Matupá/MT, 23 

de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FELLIPE DE JESUS 

LEANDRO DA SILVA, digitei.

Advertência: (...) Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

ACOLHO A PRELIMINAR e DECLARO EXTINTA a punibilidade do apelado 

FRANCISCO VIEIRA SOBRAL, em relação ao crime previsto no art. 211 do 

Código Penal (ocultação de cadáver), em razão da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado; e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso 

para condená-lo à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com expedição do 

competente Mandado de Prisão.(...)

Matupá, 19 de dezembro de 2019

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27382 Nr: 1898-19.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira São Miguel do Iguaçu Ltda - ME, 

OSEAS SANTIAGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83671 Nr: 1803-32.2019.811.0111

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Processo n. 1803-32.2019.811.0001

Código Apolo: 83671

DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva.

Aduz a defesa, que em decorrência de excesso de prazo e consequente 

constrangimento ilegal ocorrido antes do término da conclusão do inquérito 

policial, é devido o relaxamento da prisão preventiva.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela manutenção da 

prisão.

Vieram conclusos.

Decido.

Dispõe o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal que: “ninguém será 

levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 

com ou sem fiança”.

Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca 

da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela 

manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre 

inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Nesta medida, considerando que o prazo para a conclusão do inquérito é 

de 10 dias, como suscitado no pedido de revogação e, tendo sido 

cumprido o mandado de prisão preventiva em 03.12.2019, não se há de 

falar em excesso de prazo, uma vez que o inquérito policial foi concluído 

na data de 12.12.2019, nos autos código nº 70095, razão pela qual o 

indeferimento do pedido de relaxamento da prisão é medida que se impõe.

Ressalta-se que após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público 

ofereceu denúncia dentro do prazo de 5 dias, consoante comprovante de 

protocolo anexado na manifestação ministerial.

Além disso, o acusado está preso por apenas 17 dias, estando os 

andamentos processuais seguindo dentro dos limites da razoabilidade, em 

que houve a conclusão do inquérito policial, bem como foi oferecida e 

recebida a denúncia em desfavor do preso, não efetivando excesso de 

prazo.

 Assim, ante a inexistência de constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido 

de relaxamento da prisão.

Intime-se o indiciado, o Defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 772 de 1782



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Processo nº 2158-47.2016.811.0111 (Código 64113)Classe – 

Assunto:Ação PenalAutor:Ministério Público EstadualRéus:Bruno 

Aparecido Bezerra Bueno e Jorge Fernandes da SilvaVistos.Cuida-se de 

pedido de revogação de prisão preventiva c/c pedido de relaxamento de 

prisão por excesso de prazo na formação da culpa, [...].Isto posto, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de JORGE FERNANDES DA 

SILVA e mantenho incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva 

por subsistirem os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE.De Peixoto de Azevedo para Matupá (MT), 21 de 

dezembro de 2019.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85573 Nr: 2871-17.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBERT HENRIQUE DOS SANTOS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Impulsiono os autos, para intimação da defesa do réu, para manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias apresentando memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 2764-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 RECEBO a denúncia e o aditamento à denúncia (Ref. 10), nos termos que 

foi oferecida em Juízo, uma vez que estão presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fato que, em 

princípio, configura crime, cuja materialidade e indícios de autoria são 

demonstrados pelos documentos carreados aos autos de inquérito policial. 

Além disso, não verifico nenhuma das hipóteses de rejeição da denúncia 

previstas no art. 395 do Código de Processo Penal.Nesse ponto, vale 

registrar que inobstante o Ministério Público tenha pugnado pela intimação 

da Defesa para se manifestar quanto ao aditamento da denúncia, nos 

termos do art. 384, § 2º, do Código de Processo Penal, referido ato se 

torna desnecessário. Isso porque, o acusado sequer foi citado antes da 

reclassificação da capitulação jurídica do fato ensejada pelo aditamento. 

Dessa forma, na ocasião da citação do denunciando e, apresentação da 

resposta à acusação a Defesa terá oportunidade de rebater as 

imputações lançadas à denúncia pela representante ministerial.2) Sendo 

assim, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com 

redação alterada pela Lei n.º 11.719/2008, CITE-SE o acusado, para 

responder à acusação por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.3) Decorrido tal prazo, se 

não houver apresentação de resposta à acusação, volte-me conclusos. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 3615-12.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Autos nº 3615-12.2019.811.0111.

Código nº 86544.

Vistos.

Ante o teor da certidão da certidão do oficial de justiça, NOMEIO como 

DEFENSOR DATIVO do acusado MAXSUEL DA SILVA MOURA, a 

advogada Fabiane Lemos Melo, a qual deverá ser intimada para 

apresentar defesa prévia, no prazo legal, bem como atuar nos atos 

processuais subsequentes.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 07 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86379 Nr: 3508-65.2019.811.0111

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GAZZIERO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11.470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por estas razões, sendo possível a restituição da coisa, e inexistindo 

dúvida quanto à titularidade do bem, em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição formulado por 

GAZZIERO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, o que faço com fulcro no 

artigo 120 e parágrafos, do Código de Processo Penal, a fim de que lhe 

seja restituído os bens descritos na inicial: caminhão/trator, marca SCANIA 

420 A6X4, cor prata, placa OAP 6420/MT e, semirreboques 

GUERRA/CHARGER placas NJN 0430, E NJN 0450.PROCEDA-SE à entrega 

do bem acima descrito mediante a lavratura e assinatura do competente 

termo de restituição.SEM CUSTAS. INTIME-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado da presente decisão, ARQUIVEM-SE 

estes autos, mediante as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, 

servindo esta, no que couber como mandado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 07 de janeiro de 2020.Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de Direito Em substituição legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 773 de 1782



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84884 Nr: 2443-35.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, ANA PAULA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT, GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - 

OAB:27202/O

 Código nº84884.Processo nº 2443-35.2019.811.0111.Vistos.1) 

Analisando a resposta apresentada pela acusada ANA PAULA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS (Ref.57), verifico que a Defesa, em sede de 

preliminar, requereu a rejeição da denúncia por ausência de justa 

causa.Contudo, não obstante os argumentos da Defesa, INDEFIRO o 

pedido. Explico.Como é sabido, o Juízo de admissibilidade da ação penal 

foi realizado na ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se 

procedeu a análise dos requisitos da ação penal.Ademais, em que pesem 

os argumentos da Defesa, a ação penal não pode ser obstada visto que 

os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar o 

prosseguimento da ação penal.Quanto as demais alegações, estas 

confundem-se com o mérito, razão pela qual, postergo a sua análise para 

ocasião da sentença.Consigno que o denunciado ERIVAN JOSÉ DA 

SILVA, não arguiu preliminares em sede de resposta à acusação.2) 

Analisando as respostas apresentadas pelos acusados e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

janeiro de 2020, às 18h15min.2) INTIMEM-SE os denunciados para 

comparecerem à audiência mencionada, a fim de serem interrogados, bem 

como, INTIMEM-SE as Defesas.4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas 

na denúncia e as indicadas nas respostas à acusação, para 

comparecerem à audiência ora designada, advertindo-as de que, nos 

termos do art. 219 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá aplicar à 

testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do 

processo penal por crime de desobediência, e condená-la no pagamento 

das custas da diligência”.5) Sem prejuízo das determinações anteriores, 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado à Ref. 14.CIÊNCIA ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.CUMPRA-SE.Matupá/MT, 07 de janeiro de 2020. Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 3647-17.2019.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O, ANDREIA FERDINANDO VAREA - OAB:MT 

10641

 Posto isso, nos termos do art. 316, c/c art. 319, incisos I e IV, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de revogação do decreto 

prisional em favor do autuado DANIEL KOCH, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares:1.Proibição de ausentar-se da Comarca por 

mais de 10 (dez) dias sem prévia autorização do Juízo;2.Proibição de 

manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, inclusive 

via mensagens de celular (whatsapp, torpedos e redes 

sociais);3.Proibição de se aproximar da vítima no limite de 200 (duzentos) 

metros;4.Comparecimento bimestral em Juízo;5. Proibição de frequentar 

bares, prostíbulos ou qualquer lugar congênere destinado ao consumo de 

bebida alcoólica ou substância entorpecente;6. Recolhimento domiciliar 

noturno – das 21h às 5h – e aos finais de semana em período integral;7. 

Obrigação de comparecimento em todos os atos processuais em que for 

intimado.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, 

colocando-o em liberdade, se por outro motivo não for necessária a 

permanência na prisão.INTIME-SE o custodiado para que traga aos autos 

comprovante de endereço, no prazo de 24h (vinte quatro horas) após sua 

soltura.INTIME-SE a vítima para tomar ciência acerca da presente 

decisão.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se, servido a 

presente como mandado, carta precatória e ALVARÁ DE SOLTURA no 

que couber.Matupá/MT, 07 de janeiro de 2020.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51088 Nr: 981-87.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:26104/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 981-87.2017.811.0111.

Código nº 51088.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% incidentes sobre a diferença 

discutida, os quais devem ser pagos em observância ao art. 23, Lei 

8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 52989 Nr: 1116-65.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52989.

Processo nº 1116-65.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Nunes Rodrigues

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 125, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com os nossos cumprimentos.

Matupá/MT, 06 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30708 Nr: 1162-30.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO TONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30708.

Processo nº 1162-30.2008.811.0111.

Vistos.

Considerando a manifestação retro INTIME-SE, pessoalmente, a parte 

autora bem como seu advogado constituído para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do alegado.

Decorrido o prazo acima estabelecido, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 50970 Nr: 860-59.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR DOS ANJOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:25298, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - 

OAB:20338/O

 Autos nº 860-59.2012.811.0111.

Código Apolo nº 50970.

Vistos.

Tendo em vista que a sentença de fl. 145 deixou de determinar a 

expedição de certidão de crédito em favor do Defensor dativo nomeado à 

fl. 67, CHAMO O FEITO À ORDEM para sanar referida irregularidade.

Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados pelo 

Defensor Dativo (resposta à acusação), reduzo os honorários 

advocatícios anteriormente fixados, para 04 URH, pois se encontram 

razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil.

Dessa forma, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensor 

Dativo, qual seja Dr. Tiago Henrique Pereira de Souza, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (04 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, inexistindo requerimentos, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Matupá/MT, 09 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28831 Nr: 1080-33.2007.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdIeDCnPAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Gomes Bressane - 

OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/258 (Código 28831)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não 

Padronizados.

Requerido: Carlos Roberto da Silva

Vistos.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença.

Em seguida, arquivem-se os autos imediatamente.

Cumpra-se.

Matupá-MT, 16 de dezembro de 2019.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33957 Nr: 1267-36.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Elizabeth Malinowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de Impulsionamento

I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte Exequente para retirar a 

Carta Precatória expedida a ser distribuída na Comarca de Sinop/MT, 

dando prosseguimento ao feito conforme postulado às fls (104).

Joice de Souza Portella - Analista Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 1294-72.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ERDA, IRDS, TARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:MT Nº19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 INTIMAÇÃO da parte Exequente, por intermédio dos seus advogados, 

para efetuar a atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85573 Nr: 2871-17.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALBERT HENRIQUE DOS SANTOS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 (...).Indo à terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de 

diminuição bem como de aumento, razão pela qual torno a pena 

DEFINITIVA em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, fixando-o em 1/30 do 

salário mínimo vigente.Reconheço em favor do réu o direito de detração do 

período em que permaneceu presa até a presente data (03 meses e 20 

dias), todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no 

regime inicial de cumprimento da pena.Diante dessas considerações, 

destacando-se o “quantum” de pena fixado, estabeleço o regime 

SEMIABERTO para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, 

§ 2º, alínea "b" do Código Penal.Em razão do regime fixado, e 

considerando a ineficiência do Estado de Mato Grosso em construir 

estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena no regime 

semiaberto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado 

VALBERT HENRIQUE DOS SANTOS TORRES, colocando-o em liberdade se 

por outro motivo não estiver preso.Tendo em vista que o “quantum” da 

pena aplicada ao acusado ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos de 

reclusão, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, vez que não se encontram preenchidos os 

requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal.DEIXO de 

condenar o acusado no pagamento das custas processuais, em razão de 

estar sendo assistido por Defensor Dativo nesses autos.EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor da Defensora Dativa, Dra. Andreia 

Ferdinando Varea, no valor de 10 (dez) URH que lhes são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86567 Nr: 4-17.2020.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINE CARVALHO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:22222-O MT

 .Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, ambos do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva da custodiada JUCELINE 

CARVALHO DE ABREU, mediante o cumprimento das medidas cautelares 

abaixo descritas:a)comparecimento bimestral em Juízo, para informar e 

justificar suas atividades; b)proibição de manter contato com a vítima e 

seus familiares;c)proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 10 

(dez) dias, sem autorização do Juízo;d)proibição de frequentar bares, 

prostíbulos ou qualquer lugar congênere destinado ao consumo de bebida 

alcoólica;e)Recolhimento domiciliar noturno – das 21h às 5h – e aos finais 

de semana em período integral;f)Pagamento de fiança no valor de R$ 

519,50 (quinhentos e dezenove e cinquenta centavos).Recolhido o valor 

da fiança, expeça-se o competente alvará de soltura em favor da 

custodiada, colocando-a em liberdade, se por outro motivo não for 

necessária a permanência na prisão.INTIME-SE a custodiada para que 

traga aos autos comprovante de endereço, no prazo de 24h (vinte quatro 

horas) após sua soltura.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defesa.Cientifique-se desta decisão o Comando da Polícia Militar. Em caso 

de descumprimento das medidas cautelares, fica desde já a autoridade 

policial autorizada a proceder a prisão em flagrante da flagrada pelo crime 

de desobediência.CUMPRA-SE, com urgência.SERVIRÁ A PRESENTE 

COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE 

COMPROMISSO E CARTA PRECATÓRIA.Matupá/MT, 08 de janeiro de 

2019.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83950 Nr: 1919-38.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO GABRIEL NUNES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, Enédia Maria Albuquerque Melo Medeiros. - 

OAB:3.557-A/MT

 Autos nº 1919-38.2019.811.0111.

Código Apolo nº 83950.

Vistos.

Inobstante o teor da certidão de Ref. 18, verifico que devidamente citado o 

acusado informou que possui advogado constituído (Ref. 17).

 Dessa forma, DETERMINO a intimação da advogada Enédia Maria 

Albuquerque Melo Medeiros para que informe se irá atuar em defesa do 

acusado nestes autos devendo apresentar resposta à acusação no prazo 

legal.

Após, conclusos para designação de audiência ou deliberações.

CUMPRA-SE, com URGÊNCIA.

Matupá/MT, 07 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86431 Nr: 3533-78.2019.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATUPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Vistos.A Defesa do autuado ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA 

formulou pedido de revogação da prisão preventiva aduzindo que não se 

fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar, uma vez que o 

acusado não possui antecedentes criminais, bem como apresenta 

predicados pessoais abonadores. [...] .Dessa forma, considerando que o 

acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a 

concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do 

CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ISMAEL CARLOS AMARAL 

DA SILVA o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de 

Processo Penal.Intimem-se. Expeça-se o necessário.De Peixoto de 

Azevedo para Matupá/MT, 28 de dezembro de 2019.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84481 Nr: 2229-44.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LIMA MACHADO, GUSTAVO SOUZA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335/O, ANGELITA KEMPER - OAB:15090-O

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para:1.CONDENAR a acusada ÉRICA LIMA MACHADO, 

devidamente qualificada nos autos, nas sanções dos artigos 33, § 4º, da 

Lei nº 11.343/06;2.CONDENAR o acusado GUSTAVO SOUZA ROCHA, 

devidamente qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 33, “caput”, e 

art. 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06;3.ABSOLVER a acusada 

ÉRICA LIMA MACHADO, devidamente qualificada nos autos, das sanções 

do art. 35, “caput”, da Lei nº1 1.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85760 Nr: 3009-81.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Autos nº 3009-81.2019.811.0111.

Código Apolo nº 85760.

Vistos.

Considerando a licença saúde deste Magistrado, nos dias 20 a 22 de 

janeiro de 2020, deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de janeiro 

de 2020, às 13h30min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85762 Nr: 3011-51.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FONTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Autos nº 3011-51.2019.811.0111.

Código Apolo nº 85762

Vistos.

Considerando a licença saúde deste Magistrado, nos dias 20 a 22 de 

janeiro de 2020, deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de janeiro 

de 2020, às 14h30min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 3615-12.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 Autos nº 3615-12.2019.811.0111.

Código Apolo nº 86544.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

janeiro de 2020, às 19h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85306 Nr: 2708-37.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS DA SILVA, GUSTAVO 

ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 Autos nº 2708-37.2019.811.0111.

Código Apolo nº 85306

Vistos.

Considerando a licença saúde deste Magistrado, nos dias 20 a 22 de 

janeiro de 2020, deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de janeiro 

de 2020, às 15h15min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
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Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3323-27.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILSON CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 3323-27.2019.811.0111.

Código Apolo nº 86141

Vistos.

Considerando a licença saúde deste Magistrado, nos dias 20 a 22 de 

janeiro de 2020, deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de janeiro 

de 2020, às 17h15min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84884 Nr: 2443-35.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, ANA PAULA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT, GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - 

OAB:27202/O

 Autos nº 2443-35.2019.811.0111.

Código Apolo nº 84884

Vistos.

Considerando a licença saúde deste Magistrado, nos dias 20 a 22 de 

janeiro de 2020, deferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de janeiro 

de 2020, às 18h15min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Matupá/MT, 09 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74957 Nr: 1454-63.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado ADRIANO LOPES, já qualificado nos autos 

nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da 

Lei nº 11.340/06.Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do 

Código Penal:(...).Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro 

circunstância atenuante e agravante de pena, razão pela qual a mantenho 

no patamar acima fixado.Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico 

não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, 

encontrando a pena DEFINITIVA 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de 

detenção.Considerando que o réu está custodiado desde o dia 

09.01.2019, (01 ano e 02 dias), verifico que já cumpriu integralmente e de 

forma antecipada a pena que lhe foi imposta, razão pela qual JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE pelo cumprimento da pena.EXPEÇA-SE ALVARÁ 

DE SOLTURA em favor do condenado, colocando-o em liberdade se por 

outro motivo não estiver que permanecer preso.DEIXO de condenar o 

acusado no pagamento das custas processuais, em razão de estar sendo 

assistido por Defensor Dativo nesses autos.EXPEÇA-SE certidão de 

créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. Giovanne Gomes 

Araújo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos 

(10 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.Matupá/MT, 10 de janeiro de 2020.Evandro Juarez 

RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75042 Nr: 1478-91.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de ALEX DE SOUZA 

BUENO, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 282, § 4º, 

c/c art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor do acusado.Por fim, 

considerando as informações de Ref. 73 e 80, INTIME-SE a Defesa e o 

Ministério Público para se manifestarem acerca do interesse na oitiva das 

testemunhas faltantes.Após, volvam-me os autos concluso.Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Matupá/MT, 10 de janeiro de 2020.Evandro 

Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86568 Nr: 6-84.2020.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 6-84.2020.811.0111.

Código nº 86568.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 06, NOMEIO como DEFENSOR DATIVO da 

autuada Ana Paula Souza Borges, o advogado Nilson Allan Rodrigues 

Portela, o qual deverá ser intimado para atuar em defesa dos interesses 

da custodiada.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 
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tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 10 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82024 Nr: 989-20.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86540 Nr: 3611-72.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, FABIO ALVES 

DA SILVA, ADENIS DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 86540.

Processo nº 3611-72.2019.811.0111.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 06, NOMEIO como DEFENSOR DATIVO de 

Adenis da Silva Araújo, o advogado Nilson Allan Rodrigues Portela, o qual 

deverá ser intimado para patrocinar os interesses do acusado, 

apresentando resposta à acusação, no prazo legal, bem como atuar nos 

atos processuais subsequentes.

Consigno que referida nomeação abrange a atuação do advogado em 

eventual sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 20 (vinte) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86428 Nr: 3529-41.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3529-41.2019.811.0111.

Código nº 86428.

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref.11, NOMEIO como DEFENSOR DATIVO do 

acusado Regivaldo de Jesus Vieira, o advogado Giovanne Gomes de 

Araujo, o qual deverá ser intimado para atuar em defesa dos interesses 

do custodiado.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 08 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81564 Nr: 800-42.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stolarski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES DE 

ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78939 Nr: 3494-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRE DA 

SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641, José Perin de Souza Neto - OAB:24302

 Código nº 78939.

Processo nº 3494-18.2018.811.0111.

Vistos.

1)Ante o teor da certidão de Ref. 160, intime-se o acusado ALEXANDRE 

DA SILVA FERNANDES para que, se assim desejarem, constituir 

advogado ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, seja 

informado de que será assistido por Defensor Dativo.

2)Aportando aos autos a informação de que o acusado constituiu novo 

advogado, ABRA-SE VISTA, à Defesa constituída, para apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

3)Caso o acusado alegue não ter condições financeiras para tanto, 
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volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83520 Nr: 1743-59.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, ALAN DA 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Autos nº 1743-59.2019.811.0111.

Código nº 83520.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 105 e, considerando que não foram 

realizados os interrogatórios dos acusados LUCAS FELIPE DA SILVA 

SOUZA e ALLAN DA SILVA SOUSA, DESIGNO o dia 29 de janeiro de 

2020, às 13h30min para realização de referidos interrogatórios.

Consigno que os interrogatórios serão realizados por meio de 

videoconferência, eis que os acusados encontram-se segregados da 

Penitenciária da Comarca de Sinop/MT.

Por fim, REVOGO PARCIALMENTE a decisão de Ref. 100, no que tange ao 

encerramento da instrução criminal.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71282 Nr: 3297-97.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fidelis Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY RAMOS MAGALHÃES 

- OAB:23892/O, Wagner Rabelo São Miguel - OAB:MT0023676O

 Processo nº 3297-97.2017.811.0111 (Código 71282)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: João Fidelis Neto

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JOÃO FIDELIS NETO, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes formalizaram acordo, se 

comprometendo o requerido pagar a título de composição civil dos danos, 

a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), em uma 

única parcela a ser paga em 31.01.2020, em favor do Conselho da 

Comunidade de Segurança Pública e da Execução Penal de Matupá (MT).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Intime-se o requerido, por meio de seu advogado, via DJE, para que 

realize o pagamento na forma transacionada, com imediata comprovação 

nos autos.

Sem custas judiciais, a teor do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

De Peixoto de Azevedo para Matupá (MT), 16 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56187 Nr: 283-76.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA SANTANA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:MT 10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56187.

Processo nº 283-76.2015.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Conforme consta nos autos, foi expedida a requisição de pequeno valor, 

bem como os respectivos alvarás.

É o breve relato. DECIDO.

Pois bem. Atendidas as formalidades legais, houve a devida expedição 

dos alvarás e transferência dos valores vinculados nos autos.

EXTINGO a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com baixas 

necessárias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 16 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82024 Nr: 989-20.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 
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DOS SANTOS - OAB:24855/O

 Indo à terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de diminuição 

ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 04 

(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) 

dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, 

CP).Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que 

permaneceu preso até a presente data (08 meses e 28 dias), todavia, não 

há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de 

cumprimento da pena, que demanda o cumprimento da fração equivalente 

atrelada ao atestado de bom comportamento carcerário (Art. 112 da LEP), 

ambos ausentes nestes autos.Considerando que o acusado é reincidente, 

o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, com 

fundamento na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores. 

Registro que a reincidência do réu se trata de reincidência específica, eis 

que condenado anteriormente por cometimento de crimes contra o 

patrimônio.Considerando o regime de pena fixado, atrelado ao fato de que 

o réu respondeu a todo o processo preso, é reincidente específico e que, 

até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de 

sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO ao réu 

SANDRO BEZERRA DE LIMA o direito de recorrer em liberdade.Outrossim, 

em razão da reincidência atrelada às circunstâncias judiciais 

negativamente valoradas, deixo de promover a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontram 

preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso II, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 124-31.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fidelis Neto, MARCELO FIDÉLIS, 

FERNANDO FIDELIS, ALESSANDRO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Wagner Rabelo São Miguel - OAB:MT0023676O

 Processo nº 124-31.2018.811.0111 (Código 72299)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: João Fidelis Neto e Outros

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JOÃO FIDELIS NETO E OUTROS, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes formalizaram acordo, se 

comprometendo o requerido pagar a título de composição civil dos danos, 

a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), em favor do 

Conselho da Comunidade de Segurança Pública e da Execução Penal de 

Matupá (MT).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Intime-se o requerido, por meio de seu advogado, via DJE, para que 

realize o pagamento na forma transacionada, com imediata comprovação 

nos autos.

Sem custas judiciais, a teor do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

De Peixoto de Azevedo para Matupá (MT), 16 de janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12056 Nr: 440-64.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:18.013/O, GIOVANNE GOMES DE ARAUJO - OAB:19.911 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, acerca da audiência designada 

para o dia 10 de fevereiro de 2020 às 11h00min, na Carta Precatória n. 

00121614220198140024 - Vara Criminal de Itaituba - PA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71425 Nr: 3383-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 71425.

Processo nº 3383-68.2017.811.0111.

Vistos.

Trata-se de procedimento para apuração de ato infracional instaurado em 

desfavor de LUAN RICARDO PEREIRA RODRIGUES, com qualificação nos 

autos.

No decorrer do processo a parte representada atingiu a maioridade, 

conforme se comprova pelos documentos juntados aos autos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Não obstante a divisão na doutrina quanto à natureza jurídica da medida 

socioeducativa, certo é que não se trata apenas de sanção imposta ao 

adolescente em conflito com a lei, pela prática de atos análogos à crimes, 

mas, sobretudo, de meio de reeducá-lo, proporcionando a sua reinserção 

na sociedade de forma harmônica.

Não é somente pela gravidade que se aplica medida socioeducativa à 

adolescente, mas, especialmente, pela necessidade de educação e/ou 

proteção da criança/adolescente.

Nesse contexto, a despeito da divergência doutrinária acerca da aplicação 

da medida socioeducativa aos que já completaram a maioridade, filio-me à 

corrente que a considera aplicável apenas em situações excepcionais, 

àqueles entre 18 e 21 anos de idade, o que não é o caso dos autos.

Nestes sentido:

 “Alcançando o menor infrator a idade de 18 anos, fica inviabilizada a 

aplicação da medida socioeducativa preconizada pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente.”

(TJSP – C. Esp. – Ap. – Rel. Yussef Cahali – j. 2-3-95 – JTJ-LEX 169/107)

Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo instaurado contra LUAN 

RICARDO PEREIRA RODRIGUES, com fundamento no art. 2º, parágrafo 
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único, do ECA.

 Considerando que a CNGC dispõe sobre a desnecessidade de intimação 

do acusado nas hipóteses de sentenças extintivas, por aplicação análoga, 

determino o ARQUIVAMENTO do feito infracional, independentemente de 

intimação do adolescente.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 17 e janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58464 Nr: 1358-53.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusta Garcia Comércio de Tecidos e 

Confecções LTDA, Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para no prazo de 10(dez) dias 

juntar aos autos a guia recolhida referente ao comprovante de pagamento 

de diligência constante na ref. 34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66918 Nr: 953-46.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURATTI & CIA LTDA - ME, José Carlos Turatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerida por todo o teor da 

sentença abaixo transcrita.

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de TURATTI & TURATTI 

CIA LTDA ME, ambos qualificados nos autos. No decorrer do 

procedimento, o exequente noticiou que ambos formalizaram acordo sobre 

o objeto em litígio por ocasião da Assembleia Geral de Credores nos autos 

da Ação de Recuperação Judicial. Formalizados autos, vieram conclusos 

para sentença. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Em 

análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as partes, 

as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, 

razão pela qual requer a homologação do acordo e, em consequência, a 

suspensão do processo até o seu cumprimento integral. Assim sendo, 

como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Posto 

isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o cumprimento 

integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código de Processo 

Civil. Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, pelo prazo de 1 (um) ano. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Matupá (MT), 26 de fevereiro de 

2019. Suelen Barizon - Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86060 Nr: 3250-55.2019.811.0111

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT, IVAINE MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ, MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E OFÍCIO, NO QUE COUBER.Procedidas das formalidades 

legais, arquivem-se os autos imediatamente.CUMPRA-SE. Matupá (MT), 16 

de dezembro de 2019.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm 

substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001058-35.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS SALETE LASARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANNA SOUZA SANTOS OAB - MT27502/O (ADVOGADO(A))

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1001058-35.2019.8.11.0111. AUTOR(A): 

IRIS SALETE LASARIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2 - 

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de urgência, postergo 

sua análise após a manifestação da parte requerida. 4 – OFICIE-SE à APS 

de Matupá - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus 

genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados 

incrustados nos autos. 5 – Pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. 6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Geane 

Moron Beato, CRM nº 7436, médico atuante nesta Comarca, devendo a 

Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem como o 

agendamento da perícia. 7 - Após a perícia agendada, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 8– 

Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, 

editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no 

âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, 

observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a 

qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para honorários periciais, e considerando a natureza da demanda, bem 

como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 9 – Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 10 – 
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Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da comarca e todos os 

dados necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda 

o tipo da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 11 - Com aporte da 

pericia médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o 

laudo médico. 12 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação. 13 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o)Qual o tempo necessário para convalidação da doença? 14 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001060-05.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE ABREU DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1001060-05.2019.8.11.0111. AUTOR(A): 

VALERIA DE ABREU DIAS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de 

urgência, postergo sua análise após a manifestação da parte requerida. 4 

– OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados  inc rus tados  nos  au tos .  5  –  Pe lo  O f í c i o  n . 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. 6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Geane 

Moron Beato, CRM nº 7436, médico atuante nesta Comarca, devendo a 

Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem como o 

agendamento da perícia. 7 - Após a perícia agendada, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 8– 

Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, 

editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no 

âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, 

observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a 

qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para honorários periciais, e considerando a natureza da demanda, bem 

como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 9 – Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 10 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da comarca e todos os 

dados necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda 

o tipo da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 11 - Com aporte da 

pericia médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o 

laudo médico. 12 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação. 13 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o)Qual o tempo necessário para convalidação da doença? 14 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-87.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA HAMESTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1001061-87.2019.8.11.0111. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA HAMESTER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. 1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2 - 

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda. 3 – Acerca do pedido de tutela de urgência, postergo 

sua análise após a manifestação da parte requerida. 4 – OFICIE-SE à APS 

de Matupá - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus 

genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados 

incrustados nos autos. 5 – Pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  2 0 . 0 4 . 2 0 1 1 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. 6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Geane 

Moron Beato, CRM nº 7436, médico atuante nesta Comarca, devendo a 

Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem como o 

agendamento da perícia. 7 - Após a perícia agendada, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 8– 

Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de julho de 2016, 

editada pelo Conselho da Justiça Federal, as despesas com peritos no 

âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, 

observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida resolução, a 

qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para honorários periciais, e considerando a natureza da demanda, bem 

como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo que o valor 

correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois guarda 

proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 9 – Levando 

em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de perícias 

médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir da 

intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 10 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Sinop/MT e/ou Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, 

com solicitação de pagamento, informando o nome da comarca e todos os 

dados necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda 

o tipo da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 11 - Com aporte da 

pericia médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o 

laudo médico. 12 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação. 13 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o)Qual o tempo necessário para convalidação da doença? 14 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001059-20.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AMANCIO SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1001059-20.2019.8.11.0111. REQUERENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: LEANDRO AMANCIO SARAIVA 

Vistos. Trata-se de pedido de busca e apreensão embasado em contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente BANCO 

DAYCOVAL S.A., pretende alcançar o bem que se encontra em posse de 

LEANDRO AMANCIO SARAIVA, em decorrência do contrato de 

financiamento de bens com garantia fiduciária, em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no 

artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário, ou mediante instrumento de protesto. No caso judicializado, a 

mora da parte requerida ficou devidamente atestada pelos documentos 

juntados na inicial, notadamente pelo aviso de recebimento da notificação 

extrajudicial. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os 

requisitos legais, com subsunção no Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

cautelar de busca e apreensão sobre o bem móvel descrito na inicial, que 

deve ser depositado em mãos do preposto da parte autora (que deverá 

ser identificado no mandado e, no termo de depósito, deverá constar 

inclusive o endereço para futura localização). 1 - De acordo com o art. 3º, 

§ 14, do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014, "o devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos". Contudo, a falta de 

entrega dos documentos não impedirá o cumprimento da diligência. 2- 

Promova-se a restrição total do veículo no sistema RENAJUD e a 

respectiva baixa quando efetivada a apreensão do bem, na forma do § 9º 

do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, incluído pela Lei 13.043/2014. 3- Destaco 

que transcorridos 5 (cinco) dias após o transcurso do prazo para o 

regular pagamento integral da dívida, serão consolidadas a posse e 

propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, § 1º e 2º, 

do Dec. Lei n. 911/69 e STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, j. 14.05.2014, pub. 27.05.14). 4- Também do cumprimento da 

liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, 

sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do 

débito pago, ainda que a parte devedora já tenha depositado a 

integralidade da dívida; 5- Encontrando o bem em Comarca distinta da 

competência desse Juízo, desde já, determino que conste no mandado de 

busca e apreensão a ordem de apreensão do bem, independente de 

distribuição de Carta Precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do 

Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº. 13.043/14. 6- DEFIRO os 

benefícios do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em 

substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000370-73.2019.8.11.0111
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE BIANCHI REICHERT 04289487157 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ SENTENÇA Processo: 1000370-73.2019.8.11.0111. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DAIANE BIANCHI REICHERT 04289487157 Vistos. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão de Alienação Fiduciária proposta pela 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

DAIANE BIANCHI REICHERT, ambos qualificados nos autos. No decorrer do 

procedimento, as partes formalizaram acordo, sendo o contrato quitado 

pela requerida, tendo o banco requerente devolvido o veículo apreendido, 

consoante comprovante incluso. Formalizados autos, vieram conclusos 

para sentença. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Em 

análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as partes, 

as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, 

razão pela qual requer a homologação do acordo e, em consequência, a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da inicial, 

com fulcro no artigo 200 do Código de Processo Civil. Julgo extinto por 

sentença o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “c”, do Código de Processo Civil. Revogo eventuais constrições, razão 

por que determino a baixa de eventual gravame incluso, via RENAJUD. 

Condeno as partes ao pagamento de custas processuais remanescentes, 

se houverem, na forma “pro rata”, nos termos do artigo 90, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-46.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MOREIRA SA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ SENTENÇA Processo: 1001012-46.2019.8.11.0111. AUTOR(A): 

FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO RÉU: RAIMUNDO MOREIRA SA 

Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos proposta por FRANCISCA DAS 

CHAGAS ARAÚJO e RAIMUNDO MOREIRA SÁ, devidamente qualificados 

nos autos, objetivando a homologação judicial do acordo para declaração 

o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como estabelecer 

compromissos sobre a partilha de bens. Aduzem os requerentes que 

conviveram em união estável de junho de 2013 até novembro de 2019. No 

tocante à partilha dos bens estabeleceram que os imóveis ficarão um para 

cada. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Da análise dos autos, o pedido merece ser 

julgado procedente, em razão de que o acordo celebrado entre as partes 

preserva suficientemente os interesses de ambos, há de ser prestigiada a 

vontade dos contraentes, inclusive como forma de estimular aos próprios 

interessados que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e 

litígios. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente feito. Por conseguinte, 

RECONHEÇO a união estável existida entre as partes nos períodos 

compreendidos entre junho de 2013 até novembro de 2019, e HOMOLOGO 

o presente acordo para que surta os jurídicos e legais efeitos, razão pela 

qual DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, na 

forma do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade 

ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-64.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREONE TEIXEIRA TESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001069-64.2019.8.11.0111 POLO ATIVO:ANDREONE 

TEIXEIRA TESTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVARO RATTI 

HUBNER, RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro 

de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-02.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FRANCESCO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. LOPES - ME (REQUERIDO)

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 18/03/2020, às 13:00, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-68.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

INEIS REMOR POMPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 22/01/2020, às 13:30, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 
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na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-90.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CAMARGO (REQUERENTE)

ALINY CAMARGO (REQUERENTE)

GLEICY ELEN CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GUILHERME ARRAIS OAB - SP282826-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

J. G. SCHARDONG RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 22/01/2020, às 14:00 

horas, na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte 

autora na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-36.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 29/01/2020, às 13:30, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-02.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FRANCESCO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. LOPES - ME (REQUERIDO)

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 18/03/2020, às 13:00, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-72.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIDALVA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora/exequente, acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 12/02/2020 às 13:30, 

na sede deste Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora 

na referida oralidade. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-69.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULT-CELL CELULARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

8010095-69.2016.8.11.0111. REQUERENTE: ROSILENE ANTUNES DA 

SILVA REQUERIDO: MULT-CELL CELULARES Vistos. Considerando a 

juntada dos comprovantes de pagamento, referente as parcelas do 

acordo pendentes, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar 

quanto aos valores depositados, bem como indicar conta para 

transferência da quantia vinculados aos autos. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-74.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDO MAGNO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEFENDI SCOPEL OAB - MT23284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000012-74.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:JONILDO MAGNO 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEFENDI SCOPEL POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-96.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000017-96.2020.8.11.0111 POLO ATIVO:LUCIENE SOUSA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA FERDINANDO 

VAREA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ 

- MT - CEP: 78525-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71036 Nr: 3165-40.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURCINO BARROSO BRAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CRISTIANO CABRAL 

- OAB:22864/O

 Código nº 71036

Processo nº 3165-40.2017.811.0111

Classe – Assunto: Termo Circunstanciado – Procedimentos Investigatórios

Autor do fato: Purcino Barroso Braga Neto

Vítima: Marli Zeilinger Wolf

Vistos em correição.

INTIME-SE o suposto autor do fato Purcino Barroso Braga Neto, a fim de 

comparecer à audiência de proposta de transação penal, em data a ser 

designada conforme a pauta da conciliadora deste Juízo.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 16 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67285 Nr: 1196-87.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IDE TOREZZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287/0-MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:23125 O, 

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Certifico que o comprovante de depósito n. 158913549 está ilegível, 

motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO do 

Advogado do Réu apresentar segunda via do mesmo ou extrato do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente que comprove o referido depósito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 2061-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO, já 

qualificado nos autos nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

(..).Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base a prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) 

mês e 15 (quinze) dias.Na segunda fase da dosimetria, inexistem 

circunstâncias agravantes de pena, todavia, presente a circunstância 

atenuante pela confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, 

alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, 

passando a dosá-la em 01 (um) mês e 07 (sete) dias. Indo à terceira fase 

de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA de 01 (um) 

mês e 07 (sete) dias de prestação de serviço à comunidade, nos termos 

do art. 28, II, da Lei 11.343/06 e do artigo 46 do Código Penal, conforme as 

aptidões do condenado, à razão de uma hora de tarefa por dia de 

condenação, fixadas de modo que não prejudique a jornada normal de 

trabalho, sendo certo que o local e as atribuições serão fixados pelo Juízo 

da Execução.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001067-94.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DECISÃO Processo: 

1001067-94.2019.8.11.0111. EXEQUENTE: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. RECEBO a inicial. 

Tratando-se de execução por quantia certa com base em título judicial 

contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, CITE-SE 

a Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não 

sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, expedir-se-á precatório ou 

requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal (CPC/2015, art. 910, §1º). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-12.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ZANETTE GIUSTI (REQUERENTE)

MARCOS ROGERIO GIUSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000107-12.2017.8.11.0111. REQUERENTE: MARCOS ROGERIO GIUSTI, 

EDNA ZANETTE GIUSTI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. No decorrer do procedimento, a parte requerida noticiou o 

pagamento do débito (ID 22910579). A parte autora manifestou pela 

concordância do valor depositado, requerendo o levantamento do valor 

depositado em Juízo (ID 25897665). Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 

25897665. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 787 de 1782



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-97.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010216-97.2016.8.11.0111. REQUERENTE: RONIELE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. À ID 20481912 parte 

requerida noticiou o pagamento do débito. A parte autora requereu a 

expedição do alvará para transferência dos valores depositados, bem 

como informou a conta bancária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 

24020019. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-97.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010216-97.2016.8.11.0111. REQUERENTE: RONIELE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. À ID 20481912 parte 

requerida noticiou o pagamento do débito. A parte autora requereu a 

expedição do alvará para transferência dos valores depositados, bem 

como informou a conta bancária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 

24020019. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-24.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE MATUPA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELZ RHODEN (REQUERIDO)

REBECA ELISA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010044-24.2017.8.11.0111. REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

INTEGRADO DE MATUPA LTDA - ME REQUERIDO: ANDERSON MELZ 

RHODEN, REBECA ELISA BEZERRA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos verifico que 

foi expedida intimação pessoal à parte autora para promover o regular 

prosseguimento do feito. No entanto, embora devidamente intimada a parte 

exequente se manteve inerte, conforme certificado à ID 26630875. Nesse 

sentido, determina o artigo 485, III do CPC/2015, combinado com o § 1º do 

mesmo dispositivo legal, que, intimada a parte pessoalmente, a dar 

andamento no feito, deve a questão ser sanada no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento do processo e extinção da lide, sem apreciação do 

mérito. Pelo exposto, considerando que, mesmo intimada pessoalmente, a 

parte autora não adotou as providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-97.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010216-97.2016.8.11.0111. REQUERENTE: RONIELE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. À ID 20481912 parte 

requerida noticiou o pagamento do débito. A parte autora requereu a 

expedição do alvará para transferência dos valores depositados, bem 

como informou a conta bancária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 

24020019. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-97.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

8010216-97.2016.8.11.0111. REQUERENTE: RONIELE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. À ID 20481912 parte 

requerida noticiou o pagamento do débito. A parte autora requereu a 

expedição do alvará para transferência dos valores depositados, bem 

como informou a conta bancária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 

24020019. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000456-93.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

METAL NOBRE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico que foi designada audiência de conciliação 

para a data de 12/02/2020 às 15h30minutos. NOBRES, 19 de dezembro de 

2019. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000456-93.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

METAL NOBRE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Certifico que foi designada audiência de conciliação 

para a data de 12/02/2020 às 15h30minutos. NOBRES, 19 de dezembro de 

2019. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000186-69.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000186-69.2019.8.11.0030 REQUERENTE: ARIVELTON FRANCO BONFIM 

REQUERIDO: NAYRUANE MENDES DE LIMA DESPACHO Indefiro o pedido 

retro. Sendo assim determino a intimação do autor para que na prazo de 

05 (cinco) dias juntes aos autos documentos que comprovem sua 

hipossuficiência ou que junte aos autos comprovante do pagamento das 

custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-27.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hilda Aparecida dos Santos (RÉU)

 

DESPACHO Vistos etc. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, 

ressalva ao magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça 

gratuita quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem 

presentes fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção. 

No caso em análise a parte autora não demonstrou a sua hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal alegação, por si só, 

não garante a aptidão de justificar a concessão do benefício. Sendo 

assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, sob pena 

de extinção do processo. Com o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000641-34.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON BARRETO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO OAB - MT0003562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE CASTRO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE NOBRES (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - 035.289.481-40 (PROCURADOR)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de inventário dos bens 

deixados pelos de cujus Maria Aparecida de Castro e Lucas de Castro 

Barreto. À ID 26051268, foi juntado aos autos o comprovante de 

pagamento de custas processuais. Decido. I – DO RECEBIMENTO DA 

INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos 

dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil. II – DA NOMEAÇÃO DO 

INVENTARIANTE Nomeio como inventariante Amilton Barreto dos Reis, que 
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prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes. III – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 1 – Citem-se os 

herdeiros e interessados não representados pelo mesmo patrono, se for o 

caso, bem como as Fazendas Municipal, Estadual e Federal (CPC, art. 

626), estas para que se manifestem sobre os valores dos bens e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(CPC, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. 1.1 – 

Intime-se o inventariante para que traga aos autos a certidão da Fazenda 

Pública Estadual expedida pela PGE/MT, bem como, certidão negativa de 

testamento do inventariado (Provimento n. 56/2016/CNJ), no prazo de 15 

(quinze) dias. 2 – Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, intime-se a 

inventariante para prestar as últimas declarações e plano de partilha. 

Quanto aos valores dos bens, destaco que, inicialmente cabe a 

inventariante informa-los, de modo que, se a Fazenda Pública concordar 

com o valor apresentado, o cálculo do imposto terá este como parâmetro. 

Entretanto, caso a Fazenda Pública discorde do valor apresentado e 

apresentado outro, concordando com o valor a inventariante, este então 

passará a ser o parâmetro para o cálculo. Em não havendo concordância, 

venham-me conclusos para deliberação. 3- Após, intimem-se os herdeiros 

para se manifestarem em 10 (dez) dias. 4- Não havendo impugnação, 

intime-se a inventariante para comprovar o pagamento do ITCD. 5 – Após 

prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em quadro 

esquemático de fácil visualização a situação do presente inventário. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão. DIEGO 

HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-51.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta 

Comarca, impulsiono os autos para intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestarem acerca do laudo pericial acostado, nos 

termos do art. 477, §1º, do CPC. NOBRES, 12 de novembro de 2019. 

GIOVANNI AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA JUNIOR Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum 

Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT 

- CEP: 78460-000 - TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-48.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da portaria n° 12/2019 DF desta comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte autora para manifestar acerca da 

Impugnção do requerido de ID n° 25661703, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-48.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da portaria n° 12/2019 DF desta comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte autora para manifestar acerca da 

Impugnção do requerido de ID n° 25661703, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000623-13.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ROSA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da portaria n° 12/2016 DF desta comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte autora a manifestar acerca da Contestação 

de Id n° 27924082, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000502-82.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DESPACHO Processo: 1000502-82.2019.8.11.0030. 

REQUERENTE: BRUNO PIVA BATTAGLINI REQUERIDO: ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA 

Tendo em vista o transito em julgado do AI 1014415-27.2019.8.11.0000, 

que reformou a decisão liminar, manifestem-se as partes em 5 (cinco) 

dias. NOBRES, 14 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000502-82.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DESPACHO Processo: 1000502-82.2019.8.11.0030. 

REQUERENTE: BRUNO PIVA BATTAGLINI REQUERIDO: ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA 

Tendo em vista o transito em julgado do AI 1014415-27.2019.8.11.0000, 

que reformou a decisão liminar, manifestem-se as partes em 5 (cinco) 

dias. NOBRES, 14 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000502-82.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DESPACHO Processo: 1000502-82.2019.8.11.0030. 

REQUERENTE: BRUNO PIVA BATTAGLINI REQUERIDO: ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA 

Tendo em vista o transito em julgado do AI 1014415-27.2019.8.11.0000, 

que reformou a decisão liminar, manifestem-se as partes em 5 (cinco) 

dias. NOBRES, 14 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000502-82.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DESPACHO Processo: 1000502-82.2019.8.11.0030. 

REQUERENTE: BRUNO PIVA BATTAGLINI REQUERIDO: ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA 

Tendo em vista o transito em julgado do AI 1014415-27.2019.8.11.0000, 

que reformou a decisão liminar, manifestem-se as partes em 5 (cinco) 

dias. NOBRES, 14 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-54.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. S. (AUTOR(A))

D. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. S. (REU)

 

SENTENÇA Trata-se ação de homologação de acordo proposta pelas 

partes qualificadas nos autos em epígrafe. É o relatório. Decido. Recebo à 

inicial, eis que preenche os requisitos legais. Estando em termos legais, 

HOMOLOGO, o reconhecimento do pedido formulado na ação, pelo que, 

com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, c/c. o artigo 

1571, IV, do Código Civil, DECRETO A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 

de Denis Cleiton Barros e Tatiane Almeida da Silva, e julgo extinto o 

processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se 

opera desde logo pela falta de interesse recursal. Oficie-se ao cartório 

emitente da declaração de União Estável. Sem custas e taxa judiciária, eis 

que concedo as partes a gratuidade da justiça. Ciência ao Ministério 

Público. P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60787 Nr: 4153-47.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mairdes Souza Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, extinguindo 

este feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do 

CPC.Sem custas e honorário advocatícios, eis que foi concedida a 

gratuidade ao autor, à ref. 4.P.R.I.C.Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65729 Nr: 2183-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Cândido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para especificar se há mais provas a produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75255 Nr: 3101-45.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerido à ref. 37, através do sistema SIEL, a fim de que se 

localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 75257 Nr: 3102-30.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José Gonçalves, José Mariano de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerimento à ref. 56, através do sistema RENAJUD, a fim de 

que se localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75374 Nr: 3158-63.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela de Sousa Cirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerido à ref. 46, através dos sistemas INFOJUD e SIEL, a fim 

de que se localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75613 Nr: 3256-48.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Marques da Silva, Rita 

Mendes da Silva, Gedaias Marques da Silva, Gisele da Silva Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação ordinária de cobrança.

O exequente pugnou pela citação do requerido através de edital, à ref. 64.

É o relatório. Decido.

 Defiro o requerido à ref. 64, cite-se o requerido por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina o art. 256, II, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75945 Nr: 3381-16.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deusval Martins Garcia, José dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerido à ref. 71, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD 

e INFOJUD, a fim de que se localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70589 Nr: 1124-18.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladinir Marie Valandro Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Corretora de Seguros e Adminstradora de 

Bens S/A, Aliança do Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se as partes para manifestarem se há mais provas a produzir, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51254 Nr: 1574-63.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas e taxas 

judiciárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 46158 Nr: 1677-07.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Lopes Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no BACENJUD com o objetivo de localizar o 

endereço da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54262 Nr: 341-94.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SdOC-RsfLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracieli Carvalho - 

OAB:20.283/MT, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613/MT, Liomar 

Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55197 Nr: 701-29.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio José Zanotto, Alcione Zanotto, Viviane 

Zanotto Juliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

I - DA CITAÇÃO DA EXECUTADA VIVIANE ZANOTTO JULIANO

Cite-se a executada no endereço indicado pelo exequente à ref. 54.

II - DA CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS

Defiro o requerido à ref. 54, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD 

e INFOJUD, a fim de que se localize o taual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedinto o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 74742 Nr: 2869-33.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGES – SECRETARIA DO ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a petição retro, nomeio a Defensoria Pública como curador 

especial dos menores, nos termos do art. 72, parágrafo único do CPC.

Vistas a Defensoria Pública para manifestação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58489 Nr: 3076-03.2016.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuele de Mattos Motta Rezende, Rogério 

César Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro parcialmente o requerido à ref. 39, realize-se pesquisa através dos 

sistemas BACENJUD e INFOJUD, a fim de que se localize o atual endereço 

do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 48202 Nr: 248-68.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cooperativo Sicredi S/A, Corretora de 

Seguros Sicredi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o executado, em consonância com o que dispõe o art. 523 do 

CPC, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução.

 Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Saliento que o não pagamento voluntário da dívida acarretará a multa 

prevista no art. 523, §1º, do CPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

Aletrem-se os polos ativo e passivo de acordo com a sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49771 Nr: 913-84.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título judicial em face da Fazenda Pública.

 A Fazenda Pública concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente, os quais foram homologados pelo juízo.

 À ref. 29 foi juntado ofício de depósito o RPV e à ref. 34 foi expedido 

alvará acerca dos honorários sucumbenciais.

À ref. 35 foi juntado ofício de depósito do precatório.

É o relatório. Decido.

 I – DO ALVARÁ JUDICIAL

Expeça-se alvará judicial em favor do autor na conta informada à ref. 36 

acerca do depósito na conta única via precatório, de ref. 35.

II – DO PAGAMENTO

 No presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora 

prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a 

expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade 

judicante, mas sim exercício de função administrativa, atipicamente 

prestada pela Justiça.

Tanto é verdadeiro o raciocínio esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário da decisão de processamento de 

precatório, justamente em razão da sua natureza eminentemente 

administrativa. Vejamos:

Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão 

proferida no processamento de precatórios.

Ainda mais incisiva é a redação da Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.

Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do CPC, a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

 Sem custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT.

 P.R.I.C.

 Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65667 Nr: 2148-18.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNdMG-SCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido. O art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. No 

caso dos autos, verifica-se que a parte ré não foi citada da presente ação 

e o bem não foi localizado. Assim, em consonância com o texto legal 

acima, defiro o pleiteado pelo requerente, convertendo-se a presente ação 

em "Execução". Altere-se a classe processual, retificando os dados do 

processo no sistema Apolo. Intime-se a parte autora para que proceda 

com o pagamento de custas e taxa judiciária, e posteriormente, cumpra-se 

conforme determinações abaixo: Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) 

executado(s) para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens à 

penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens quantos bastem 

para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido dos encargos 

legais. Conste-se no(s) mandado(s) a prerrogativa de oferecer(em) 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma 

prevista pelo art. 915 do NCPC. Não encontrando o executado, o oficial de 

justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do NCPC. Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida à metade. Desde 

já defiro o pleito de concessão dos benefícios do art. 212, §2º, do CPC, 

bem como o pleito requerido à fl. 182 – PDF, caso haja a localização do 

veículo, determino o desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão para o devido cumprimento, devendo o autor fornecer os meios 

necessários para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54839 Nr: 564-47.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Valdinéia de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se a sentença de ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 53885 Nr: 263-03.2016.811.0030

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 794 de 1782



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alvaro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em relação aos honorários advocatícios, destaco que, a teor do art. 85, 

§7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja oferecida 

impugnação pela Fazenda Pública.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 46604 Nr: 1849-46.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSGS, EVHS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Acolho o pedido ministerial de ref. 75, designe-se audiência de conciliação 

de acordo com a pauta do conciliador desta comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79224 Nr: 1257-26.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronyelço Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 DESPACHO

 Vistos etc.

A tempestividade do recurso interposto à ref. 103, foi certificado à ref. 

104.

Sendo assim, recebo-o no efeito suspensivo e devolutivo, nos termos do 

artigo 597 do CPP.

Intime-se a defesa para apresentação das razões recursais, após, dê-se 

vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal, com o aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

justiça, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 76892 Nr: 259-58.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

 Vistos etc.

A tempestividade do recurso interposto à ref. 135, foi certificado à ref. 

136.

Sendo assim, recebo-o no efeito suspensivo e devolutivo, nos termos do 

artigo 597 do CPP.

Intime-se a defesa para apresentação das razões recursais, após, dê-se 

vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal, com o aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

justiça, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 1511-38.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Saturnino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Defiro o pedido de expedição de alvará de levantamento. Para tanto, 

deverá ser certificado nos autos que o patrono do exequente possui 

procuração com poderes específicos para tal mister.

Expedido o alvará de levantamento e não havendo mais requerimentos, 

cumpra-se a sentença de ref. 54.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 768-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vistas ao MPE para manifestação quanto à petição de ref. 261, no 

prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61900 Nr: 344-15.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Defiro o pedido de expedição de alvará de levantamento. Para tanto, 

deverá ser certificado nos autos que o patrono do exequente possui 

procuração com poderes específicos para tal mister.

Expedido o alvará de levantamento e não havendo mais requerimentos, 

cumpra-se a sentença de ref. 62.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 46624 Nr: 1856-38.2014.811.0030

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Donizeti Fernandes Reu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa dos Santos, Rafael 

Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildevan Pietro Gomes 

Luzardo Pizza - OAB:14.471-E, ILDVAN PIETRO GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:19679, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750, José 

Petan Toledo Pizza - OAB:17.750-A

 DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão dos autos em apenso (cód. 82170).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42788 Nr: 682-28.2013.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciana dos Reis Carvalho, Livercina dos Reis e 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isac Zeferino da Cruz, Caio Manoel da Cruz, 

Maria Domercê da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais para: •DECLARAR por sentença, o 

vínculo de parentesco (paternidade) existente entre as requerentes 

Graciana dos Reis Carvalho e Livercina dos Reis e Almeida e Mauricio 

Renato da Cruz, devendo expedir-se os respectivos mandados de 

averbações junto ao Cartório do Registro Civil competente, com o fito de 

que passem a constarem em seus assentos de nascimento seu nome de 

Graciana dos Reis da Cruz Carvalho e Livercina dos Reis da Cruz e 

Almeida, bem como o nome dos seus avós paternos sendo João 

Rodrigues da Cruz e Epifania Ferreira da Cruz, o que faço com arrimo no 

art. 487, I do Código de Processo Civil; Sem custas e honoráriosApós o 

t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a r q u i v e m - s e  c o m  a s  b a i x a s 

pertinentes.Intimem-se.Cumpra-se.Nobres-MT, 18 de Dezembro de 2019 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75326 Nr: 3129-13.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veríssimo Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

p r o c e s s o  p a r a  q u e  s e j a  e x p e d i d o  m a n d a d o / c a r t a 

citação/intimação/precatória/ofício, para intimação da parte autora para 

manifestar acerca do documento (Ref. 46).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14918 Nr: 1273-97.2007.811.0030

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRAMdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAMFRpVRAMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirillian Vitória Alves de Faria - 

OAB:19509 - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Certifico que tendo em vista o cancelamento dos alvaras, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 15025 Nr: 1379-59.2007.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1379-59.2007.811.0030

Cód. 15025

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 796 de 1782



 Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em relação aos honorários advocatícios, destaco que, a teor do art. 85, 

§7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja oferecida 

impugnação pela Fazenda Pública.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21130 Nr: 1605-59.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clementino Norberto da Ressurreição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1605-59.2010.811.0030

Cód. 21130

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em relação aos honorários advocatícios, destaco que, a teor do art. 85, 

§7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja oferecida 

impugnação pela Fazenda Pública.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 1608-14.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1608-14.2010.811.0030

Cód. 21133

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

Ante a impugnação apresentada às fls. 195/199, intime-se o exequente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21708 Nr: 279-30.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Marcos Caldas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiberto Costa Neves - 

OAB:13225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 279-30.2011.811.0030

Cód. 21708

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em relação aos honorários advocatícios, destaco que, a teor do art. 85, 

§7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja oferecida 

impugnação pela Fazenda Pública.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 22379 Nr: 974-81.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neize Maria da Silva Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 974-81.2011.811.0030

Cód. 22379

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, em 

consonância com o que dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

 Havendo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Deixo de fixar a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua 

inaplicabilidade à Fazenda Pública.

 Em relação aos honorários advocatícios, destaco que, a teor do art. 85, 

§7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja oferecida 

impugnação pela Fazenda Pública.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43746 Nr: 1843-73.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Adm. de Assoc do C Norte MT 

- Sicredi Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Alves da Silva, Rosângela Pereira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A, Mayra 

L. Regasso Reschke - OAB:22.293-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1843-73.2013.811.0030

Cód. 43746

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11171 Nr: 1003-44.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Bussolaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfonso Paulino Renger, Alice Royer Renger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldocir Stefeni - OAB:3553B

 Processo n. 1003-44.2005.811.0030

Código 11171

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40340 Nr: 87-63.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuseli de Castro Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 87-63.2012.811.0030

Cód. 40340

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que manifeste quanto aos cálculos 

apresentados às fls. 207, no prazo legal.

Não havendo concordância, remetam-se os autos ao contador judicial 

para realização dos cálculos. Após, dê-se vistas às partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Havendo manifestação de concordância, retornem-me os autos conclusos 

para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42280 Nr: 2346-31.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmar Trejan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2346-31.2012.811.0030

Cód. 42280

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para cumprir a determinação de fl. 92 no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedido o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42984 Nr: 937-83.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Marques de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Ante a desistência do recurso de 

apelação, HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 189. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à requisição dos 

valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados pela 

exequente. Proceda com a expedição de RPV, em separado dos 

honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. Em relação 

aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o mesmo seja 

destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser pago 

juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da expedição de 

RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO No 

presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada 

por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a expedição de 

RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas 

sim exercício de função administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. 

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de recurso 

extraordinário da decisão de processamento de precatório, justamente em 

razão da sua natureza eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 

733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 STJ - Os atos do 

presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento 

de precatório não têm caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos 

do art. 925, do CPC, a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde 

já, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem 

custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43046 Nr: 1018-32.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Ante a concordância das partes, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 154. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à requisição dos 

valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados pela 

exequente. Proceda com a expedição de RPV, em separado dos 

honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. Em relação 

aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o mesmo seja 

destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser pago 

juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da expedição de 

RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO No 

presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada 

por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a expedição de 

RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas 

sim exercício de função administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. 

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de recurso 

extraordinário da decisão de processamento de precatório, justamente em 

razão da sua natureza eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 

733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 STJ - Os atos do 

presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento 

de precatório não têm caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos 

do art. 925, do CPC, a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde 

já, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem 

custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 45193 Nr: 1073-46.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Folha Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:OAB/MT 10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cezar Campos - 

OAB:PF/MT

 Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas, eis o 

que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Nobres/MT, ____/____/_____.DIEGO HARTMANNJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 23022 Nr: 1635-60.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Brasileu da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Ante a concordância das partes, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 201. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à requisição dos 

valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados pela 

exequente. Proceda com a expedição de RPV, em separado dos 

honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. Em relação 

aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o mesmo seja 

destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser pago 

juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da expedição de 

RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO No 

presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada 

por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a expedição de 

RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas 

sim exercício de função administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. 

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de recurso 

extraordinário da decisão de processamento de precatório, justamente em 

razão da sua natureza eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 

733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 STJ - Os atos do 

presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento 

de precatório não têm caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos 

do art. 925, do CPC, a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde 

já, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem 

custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 44167 Nr: 278-40.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo apresentado às 

fls. 150/151. Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários 

visando à requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos 

apresentados pela exequente. Proceda com a expedição de RPV, em 

separado dos honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. 

Em relação aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o 

mesmo seja destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser 

pago juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da 

expedição de RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO No presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já 

fora prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a 

expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade 

judicante, mas sim exercício de função administrativa, atipicamente 

prestada pela Justiça. Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal 

tem entendimento sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de 
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recurso extraordinário da decisão de processamento de precatório, 

justamente em razão da sua natureza eminentemente administrativa. 

Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra 

decisão proferida no processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da 

lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 

STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do CPC, a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. Ante o exposto, noticiado o 

pagamento integral do débito, desde já, julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 460 

da CNGC/MT . Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41703 Nr: 1685-52.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Pereira de Almeida Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosinha Pereira de 

Almeida Matos, aduzindo que a sentença prolatada, à fl. 164 incorreu-se 

em contradição, haja vista que não foram apresentados cálculos no 

processo e foi proferida sentença de homologação.

 É o relatório. Decido.

Primeiramente, recebo os presentes embargos de declaração, em razão 

de sua tempestividade, sendo assim, passo à análise do mérito.

 Segundo dicção do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração 

quando houver na decisão impugnada obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.

Analisando o caso, reconheço a existência de contradição apontada 

dentre os caracteres previstos na aludida norma adjetiva capaz de 

justificar a oposição dos declaratórios.

Assim, anulo a sentença de fls. 164 e determino o regular prosseguimento 

do feito, intimando a exequente para apresentar a planilha de cálculos, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

Após, intime-se a Fazenda Pública para manifestação no prazo legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do presente embargos de 

declaração para sanar a contradição apontada.

 P.R. Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 44017 Nr: 140-73.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalio Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta José Rodrigues - 

OAB:MT - 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração.

Decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

 Analisando os autos, verifico que o embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação a sentença proferida nos autos, assim sendo não se caracterizou 

a omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tendo obviamente a 

embargante, a pretensão de reformular a substância do julgado, portanto 

entendo carecer de enquadramento com a jurisprudência dominante.

Quanto aos efeitos infringentes, a jurisprudência pátria é pacífica nesse 

sentido: "O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez 

quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do 

resultado do julgamento" (STJ-Corte Especial ED em AI 

305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, 

p. 108).

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulado como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão anterior por seus próprios 

fundamentos fáticos e jurídicos.

P.R.I.C.

 Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41600 Nr: 1578-08.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Carlos Marques Ribeiro, 

Sebastião Rei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133, 

Vinícius Pereira Müller - OAB:MT0018308O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Processo nº 1578-08.2012.811.0030

Cód. 41600

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino que seja intimada pessoalmente a parte autora para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, de prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119 Nr: 13-78.1990.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilde Mergner dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hegon Hoepers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana da Silva Toledo - 

OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:7170-B, Waldocir 

Stefeni - OAB:3553B

 Ante a concordância do exequente e a inércia do executado, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado às fl. 1069/1074. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à requisição dos 

valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados pela 
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exequente. Proceda com a expedição de RPV, em separado dos 

honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. Em relação 

aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o mesmo seja 

destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser pago 

juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da expedição de 

RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO No 

presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada 

por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a expedição de 

RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas 

sim exercício de função administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. 

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de recurso 

extraordinário da decisão de processamento de precatório, justamente em 

razão da sua natureza eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 

733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 STJ - Os atos do 

presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento 

de precatório não têm caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos 

do art. 925, do CPC, a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde 

já, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Custas e 

taxas judiciárias remanescentes deverão ser pagas pelo executado. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 9054 Nr: 38-57.1991.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STL, LdSB, JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 38-57.1991.811.030

Código 9054

DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 12026 Nr: 163-97.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Combustíveis e Lubrificantes Bussolaro LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfonso Paulino Renger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 163-97.2006.811.0030

Cód. 12026

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino que seja intimada pessoalmente a parte autora ara que no prazo 

de 5 (cinco) dias, de prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14837 Nr: 1203-80.2007.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Ferreira da Silva Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antonio Siqueira Campos 

- OAB:3759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1203-80.2007.811.0030

Cód. 14837

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que manifeste quanto aos cálculos 

apresentados às fls. 230, no prazo legal.

Não havendo concordância, remetam-se os autos ao contador judicial 

para realização dos cálculos. Após, dê-se vistas às partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Havendo manifestação de concordância, retornem-me os autos conclusos 

para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 16170 Nr: 930-67.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Helena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 930-67.2008.811.0030

Cód. 16170

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 203, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 16320 Nr: 1072-71.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Rodrigo Queiróz de Oliveira - OAB:MT - 

13.284, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Processo nº 1072-71.2008.811.0030

Cód. 16320

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 171, bem como os documentos de fl. 

172/173, determino o retorno dos autos ao arquivo com as baixa e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedido o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 19145 Nr: 1845-82.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias de Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1845-82.2009.811.0030

Cód. 19145

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o executado para que manifeste quanto a petição de fls. 

285/286, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do seu silencio ser 

interpretado como concordância.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20466 Nr: 955-12.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fernando Ribeiro Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 Processo nº 955-12.2010.811.0030

Cód. 20466

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a divergência de cálculos, remetam-se os autos ao contador judicial. 

Após, dê-se vistas às partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21302 Nr: 1777-98.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 

177. Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando 

à requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos 

apresentados pela exequente. Proceda com a expedição de RPV, em 

separado dos honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. 

Em relação aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o 

mesmo seja destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser 

pago juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da 

expedição de RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO No presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já 

fora prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a 

expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade 

judicante, mas sim exercício de função administrativa, atipicamente 

prestada pela Justiça. Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal 

tem entendimento sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de 

recurso extraordinário da decisão de processamento de precatório, 

justamente em razão da sua natureza eminentemente administrativa. 

Vejamos: Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra 

decisão proferida no processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da 

lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 

STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 

Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do CPC, a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. Ante o exposto, noticiado o 

pagamento integral do débito, desde já, julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 460 

da CNGC/MT . Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21314 Nr: 1789-15.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Ante a concordância das partes, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 210. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à requisição dos 

valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados pela 

exequente. Proceda com a expedição de RPV, em separado dos 

honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. Em relação 

aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o mesmo seja 

destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser pago 

juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da expedição de 

RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO No 

presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada 

por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a expedição de 

RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 802 de 1782



sim exercício de função administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. 

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de recurso 

extraordinário da decisão de processamento de precatório, justamente em 

razão da sua natureza eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 

733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 STJ - Os atos do 

presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento 

de precatório não têm caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos 

do art. 925, do CPC, a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde 

já, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem 

custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21593 Nr: 158-02.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, 

Marcia Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem custas, eis o 

que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 22318 Nr: 912-41.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdovino Roder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 912-41.2011.811.0030

Cód. 22318

DESPACHO

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 190/192.

Intime-se o exequente para que manifeste quanto ao cálculo acostado às 

fls. 196/198 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40706 Nr: 515-45.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870, Suyan Magalhaes 

de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 515-45.2012.811.0030

Cód. 40706

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que manifeste quanto aos cálculos 

apresentados às fls. 130/131, no prazo legal.

Não havendo concordância, remetam-se os autos ao contador judicial 

para realização dos cálculos. Após, dê-se vistas às partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Havendo manifestação de concordância, retornem-me os autos conclusos 

para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40708 Nr: 517-15.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenita Mendes do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Ante a concordância das partes, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado à fl. 299. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à requisição dos 

valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados pela 

exequente. Proceda com a expedição de RPV, em separado dos 

honorários sucumbenciais, caso haja pedido neste sentido. Em relação 

aos honorários contratuais, destaco que não é possível que o mesmo seja 

destacado do RPV principal, assim, esse montante deverá ser pago 

juntamente com o RPV exequente. Após o cumprimento da expedição de 

RPV, cumpra-se o item abaixo. II. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO No 

presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora prestada 

por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a expedição de 

RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas 

sim exercício de função administrativa, atipicamente prestada pela Justiça. 

Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

sumulado acerca da impossibilidade de cabimento de recurso 

extraordinário da decisão de processamento de precatório, justamente em 

razão da sua natureza eminentemente administrativa. Vejamos: Súmula 

733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no 

processamento de precatórios. A Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, assim dispõe. Súmula 311 STJ - Os atos do 

presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento 

de precatório não têm caráter jurisdicional. Por fim, tem-se que, nos termos 

do art. 925, do CPC, a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde 

já, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Sem 

custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT . Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 40957 Nr: 811-67.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo de Almeida Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Schulze - OAB:SC - 7.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 811-67.2012.811.0030

Código: 40957

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da petição de fl. 93.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41166 Nr: 1050-71.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Conceição Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Clóvis Antoniacomi - 

OAB:3407, Suzye Maria José Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:13746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1050-71.2012.811.0030

Cód. 41166

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

O INSS peticionou requerendo a devolução dos valores pagos a titulo de 

benefício, às fls. 278/280.

O executado manifestou às fls. 283/291.

É o relatório, decido.

Analisando as petições acima mencionadas, bem como o acórdão 

proferido às fls. 215/215-v, verifico que assiste razão ao executado, haja 

vista que no referido acórdão consta o seguinte:

“Ressalto que, na linha do entendimento desta Câmara, os valores 

adimplidos pelo INSS em favor do autor, por força da antecipação, são 

irrepetíveis, ante a natureza alimentar do benefício e a boa-fé do 

segurado.”

Sendo assim, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41174 Nr: 1060-18.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônia Cezilia de Almeida - ME, Antonia Cezília 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1060-18.2012.811.0030

Cód. 41174

DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerimento às fls. 138/139, através do sistema INFOJUD, a fim 

de que se localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 1251-63.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1251-63.2012.811.0030

Cód. 41334

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino que seja intimada pessoalmente a parte autora para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, de prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41353 Nr: 1271-54.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Nolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:9900, Luiz Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela Roweder Del Ciel 

- OAB:16754/MT, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Processo nº. 1271-54.2012.811.0030

Cód. 41353

DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o requerimento à fl. 149, através do sistema SIEL, a fim de que se 

localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42505 Nr: 288-21.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria Alves Nunes Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277 / 24.197A, Priscila Kei Sato - OAB:15684, Procuradoria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 804 de 1782



Municipal de Nobres - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título judicial em face da Fazenda Pública, a qual 

foi condenada ao pagamento de valores pretéritos e ao pagamento de 

honorários sucumbenciais. A Fazenda Pública concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente, os quais foram homologados pelo juízo.

 Às fls. 172/176, o executado junto comprovante de pagamento das 

Requisições de Pequeno Valor – RPV.

 É o relatório. Decido.

 I – DO ALVARÁ JUDICIAL

Expeça-se alvará judicial do valor depositado na conta única, conforme 

fls. 172/176, em favor do autor.

II – DO PAGAMENTO

 No presente caso, verifico que tutela jurisdicional pleiteada já fora 

prestada por este Poder Judiciário, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. Mesmo porque, depois de realizada a 

expedição de RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade 

judicante, mas sim exercício de função administrativa, atipicamente 

prestada pela Justiça.

Tanto é verdadeiro o raciocínio esposado, que o Egrégio Supremo Tribunal 

Federal tem entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de 

cabimento de recurso extraordinário da decisão de processamento de 

precatório, justamente em razão da sua natureza eminentemente 

administrativa. Vejamos:

Súmula 733 STF - Não cabe recurso extraordinário contra decisão 

proferida no processamento de precatórios.

Ainda mais incisiva é a redação da Súmula n.º 311, da lavra do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 311 STJ - Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 

processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.

Por fim, tem-se que, nos termos do art. 925, do CPC, a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, noticiado o pagamento integral do débito, desde já, julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

 Sem custas, eis o que dispõe o art. 460 da CNGC/MT.

 P.R.I.C.

 Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as devidas baixas 

e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42793 Nr: 687-50.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Afonso de Brito - 

OAB:MT - 14.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão anterior por seus próprios 

fundamentos fáticos e jurídicos. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado. 

II –INICIAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Intime-se a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, em consonância com o que 

dispõe o art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução. Havendo impugnação, intime-se 

o exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Deixo de fixar 

a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, haja vista a sua inaplicabilidade à 

Fazenda Pública. Em relação aos honorários advocatícios, destaco que, a 

teor do art. 85, §7º, do CPC, esses só serão devidos desde que não seja 

oferecida impugnação pela Fazenda Pública. Altere-se a classe 

processual para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 1072-95.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene da Silva Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 Processo nº 1072-95.2013.811.0030

Cód. 43092

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que manifeste quanto ao cálculo acostado às 

fls. 157/159, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43097 Nr: 1079-87.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Mayer da Silva, ERNANDO 

APARECIDO DA SILVA JULIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1079-87.2013.811.0030

Código: 43097

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial.

O exequente pugnou pela citação do executado através de edital, à fl. 

105.

É o relatório. Decido.

 Defiro o requerido à fl. 105, cite-se o executado por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina o art. 256, II, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43120 Nr: 1104-03.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anísio Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:7.438/MT

 Processo nº 1104-03.2013.811.0030

Cód. 43120

DESPACHO

Vistos, etc.
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Tendo em vista que o leilão ocorreria nos dias 26/03/2019 e 04/04/2019 

(conforme fl. 116), intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias), dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção de processo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 1792-62.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério César Gomes de Rezende, Emanuele 

de Mattos Motta Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1792-62.2013.811.0030

Código: 43704

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 43799 Nr: 1896-54.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1896-54.2013.811.0030

Código: 43799

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial.

O exequente pugnou pela citação do executado através de edital, às fls. 

139/140.

É o relatório. Decido.

 Defiro o requerido às fls. 139/140, cite-se o executado por edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 256, II, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82029 Nr: 2221-19.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Marques Asti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO BRUNO 

MARIETTO - OAB:25894/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 67, determino que o horário para ser 

realizada a audiência será às 13h30min.

Cumpra-se a decisão de ref. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 768-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 DESPACHO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista o decorrer do lapso temporal, deixo de acolher 

o pedido de ref. 261, ante a perda do objeto.

Ademais, considerando que para o encerramento da instrução processual 

falta somente o interrogatório do réu, designo audiência de continuação 

para o dia 14.01.2020, às 14h30min.

Intime-se o acusado.

 O presente despacho vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83876 Nr: 2906-26.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Borges de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zélia Ivete Michelon - 

OAB:23733

 DECISÃO

Vistos etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de oitiva de 

testemunha para o dia 03/02/2020, às 15h:30min.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52334 Nr: 1998-08.2015.811.0030

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves Pereira M.E., Antônio Francisco 

Mendonça Pereira, José Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar, no prazo de 10 

(dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75613 Nr: 3256-48.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Marques da Silva, Rita 

Mendes da Silva, Gedaias Marques da Silva, Gisele da Silva Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

fornecer o resumo da inicial .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 2434-59.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinny Ramos Silva, José Henrique de 

Figueiredo Neves, Rafael Ribeiro Neves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa para, no prazo legal, apresentar recurso 

em favor dos réus Rafael Ribeiro Neves da Cruz e Wellinny Ramos Silva, 

conforme manifestação de ref. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82755 Nr: 2461-08.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléa Márcia Haendchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor José Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Tadeu Haendehen - 

OAB:2926-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

1. Nos termos da legislação vigente, a carta precatória deverá preencher 

os seguintes requisitos: a) a indicação dos Juízos de origem e de 

cumprimento do ato; b) o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; c) a menção do ato 

processual que lhe constitui o objeto; d) o nome da pessoa responsável, 

pelo pagamento das despesas processuais; e) guia de recolhimento, 

comprovando o pagamento, caso a precatória não seja um dos casos 

indicados no item 4 deste despacho; f) o encerramento com a assinatura 

do Juiz.

Preenchendo os requisitos legais, encaminhe-se a mesma para 

cumprimento na forma deprecada, servido cópia da carta como mandado.

2. Caso a missiva não preencha os requisitos do artigo anterior, 

expeça-se ofício solicitando o saneamento ao Juízo deprecante, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

3. Após o prazo estabelecido acima, não havendo o saneamento, 

devolva-se a precatória, constando no ofício o motivo da devolução.

4. As cartas precatórias serão distribuídas independentemente de preparo 

quando se tratar de ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, 

infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal 

de custas prévias.

5. Alcançada a finalidade do ato deprecado ou certificada a 

impossibilidade de fazê-lo, observadas as formalidades legais, devolva-se 

à origem, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22324 Nr: 918-48.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aotory da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Cintra Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:16501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 584-77.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Camargo & Cia. Ltda - EPP, Terencio 

Argemiro de França, Wagner Dias da Silva, Marilene Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Tertuliano 

Rodrigues Junior - OAB:12.819 MT

 (...).II – DA CONTINUIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃODefiro o 

requerimento de fls. 31.Proceda-se a penhora por termo nos autos dos 

bens indicados às fls. 30/32, nos termos do § 1, do art. 845 do CPC, 

expedindo-se ao final certidão de inteiro teor do ato. Após, intime-se a 

parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 287-94.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joadir Siqueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Luiz de Oliveira - 

OAB:21613/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar as partes para, no prazo de 15 (quinaze) dias, manifestarem 

acerca da certidão de ref. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 43308 Nr: 1328-38.2013.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM, HMdJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Peneda Valêncio da Silva 

- OAB:OAB/SP 316.408, Eliane da Silva Campos - OAB:MT - 15.097/B, 

José Carlos Martins - OAB:OAB/SP 62.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43636 Nr: 1704-24.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Belmiro Alves Arveda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43788 Nr: 1886-10.2013.811.0030

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdJR, SSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15.481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48537 Nr: 395-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NLSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHRA, VdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar as partes, para se manifestarem acerca da 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759 Nr: 227-25.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odair José Sabatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo de Avila - 

OAB:OAB/MT5367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10868 Nr: 714-14.2005.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotides Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188, 

TALITA OLIVEIRA PEREIRA - OAB:24360/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13047 Nr: 1086-26.2006.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Valim de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguelângelo Luis Cancian - 

OAB:5973-B

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que sejam as partes intimada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do documento de fls. 683/691 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 1489-48.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar Luiz da Silva 

- Pref. de Nobres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Valdinei Sérgio Muniz 

Albertoni, Claudio Vitalino, Valdemir Bonifácio - ME, LG Ferreira - ME, Jair 

Furtado - ME, Estado de Mato Grosso - Sec de Estado de Desenvolvimento 

do Turismo - SEDTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silverio Soares de Moraes - 
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Procurador Municipal - OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493, Marco Antonio Magalhães dos Santos - 

OAB:12550, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41865 Nr: 1893-36.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Marques - ME, Luciana de Almeida 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43559 Nr: 1628-97.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalo Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 15 

dias, manifestar do documento de fls. 149/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40227 Nr: 1970-79.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Eleno Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21652 Nr: 219-57.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Dalmolin, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do 

Município de Nobres - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para intimar as partes para, no prazo de 15 (quinaze) dias, se 

manifestarem acerca da proposta de honorários de fls. 981/983.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40958 Nr: 812-52.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Vieira de Almeida - ME, Wesley Vieira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 5 dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no 

Juízo deprecado, nos termos do ofício de fls. 86/87 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62028 Nr: 422-09.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62899 Nr: 967-79.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Salvador da Silva - ME, Sidnei Salvador 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65000 Nr: 1846-86.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada para, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do 

CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 14-81.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordania Barcelo da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70805 Nr: 1210-86.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorrany de Fátima Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73277 Nr: 2187-78.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Antonio Nascimento dos Santos, José 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74620 Nr: 2782-77.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Daniela Tussolini de 

Almeida - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74797 Nr: 2893-61.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W W J Comércio de Alimentos EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45658 Nr: 1421-64.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Andrade da Silva Ribeiro - Me, Simone 

Andrade da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte intimada exequente para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 72 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49629 Nr: 840-15.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozires Vieira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que a parte requerente seja intimada para, no prazo 10 

dias, efetuar o preparo para expedição de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49847 Nr: 934-60.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Baldin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento do preparo para expedição da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49907 Nr: 959-73.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Esteves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o recolhimento das 

custas do preparo da carta precatória a ser expedida, juntando no prazo 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49959 Nr: 977-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Bezerra de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

dias, manifestar acerca do documento acostado na Ref. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51684 Nr: 1749-57.2015.811.0030

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avanil Ferreira de Pinho Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belizio Ferreira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:9178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (cinco) 

dias, manifestar do documento de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 1977-32.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Costa Alves, Iva Pedrosa da 

Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte intimada a parte exequente para, no prazo 

de 10 dias, manifestar acerca do documento acostado na Ref.58 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59993 Nr: 3785-38.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Souza de Oliveira Júnior ME, Odair 

Souza de Oliveira Júnior, Odair Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60274 Nr: 3907-51.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Pereira do Nascimento, Alteir Francisco Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SynaraVieira Gusmão - 

OAB:11175, WILMARY DOS SANTOS VILELA - OAB:20662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 10 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 66 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60772 Nr: 4143-03.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fortunato de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref.39 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82612 Nr: 2418-71.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micael Miquéias Calisto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

04/03/2020, às 09h50min.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), bem como seu representante legal, 

no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual faz parte desta 

decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43800 Nr: 1897-39.2013.811.0030

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPM, SSM, ASM, RSM, SMM, MAM, CdSM, 

DSM, DAM, EJFdS, MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12.770, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73669 Nr: 2307-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio da Silva, Iolanda Eretina Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390, Alcebiades Alves da Silva Junior - OAB:20417, 

RODOLFO AMORIM MOLINA - OAB:21636/O

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo Intimar com Urgência , a defesa da sentenciada Iolanda Eretina 

Ribeiro, para que preste informações acerca da localização deste, sob 

pena descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente 

imposta nos autos de código (72780) nos moldes do requerido (Ref. 140).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60062 Nr: 3819-13.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério César Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56339 Nr: 1194-06.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Sebastião da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF, desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora para fornecer resumo da 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 86-05.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Arruda Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66646 Nr: 2618-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino dos Anjos Nunes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71873 Nr: 1565-96.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Brigido da Silva, João de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar as partes à especificarem as provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60999 Nr: 4233-11.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Aparecido Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor ref. 40 o montante 

atualizado do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação 

supra. Desse modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono o processo para que seja intimada a parte interessada para tal 

desiderato no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62873 Nr: 948-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes de Souza, Ivanildes de Souza 

25434296893

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 4022-72.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dolvino Alves Pereira, Maria do Carmo 

Aparecida, Liziane Aparecida Viana Langer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55587 Nr: 863-24.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuir Siqueira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60466 Nr: 3998-44.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brides Ferreira de Siqueira Júnior - ME, Brides 

Ferreira de Siqueira Júnior, Deodato Florentino Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60603 Nr: 4058-17.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco Côrrea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68480 Nr: 219-13.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Kemzia Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora apresentado pelo autor o montante atualizado 

do débito, fica inviabilizado o cumprimento da determinação supra. Desse 

modo, nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte interessada para tal desiderato 

no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65052 Nr: 1874-54.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Altemir Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52055 Nr: 1899-38.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Oséias de Araújo, Altamir Sebastião da 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54300 Nr: 362-70.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nobres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49477 Nr: 766-58.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdC-, EFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46161 Nr: 1679-74.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Nobres, Eder Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46966 Nr: 1983-73.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 
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OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-61.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JORAINE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-87.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição id. 

27596548.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-93.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA CONCEICAO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição id. 

27596884.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-24.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FRANCISCA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 12/02/2020, às 12:40 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-09.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FRANCISCA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 12/02/2020, às 13:00 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-93.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 12/02/2020, às 13:15 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-77.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EUNIZA INACIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-79.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIZIO HEMENEGILDO FERNANDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-27.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE REGINA DA COSTA BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-88.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO DE JESUS NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-81.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Expediente

 Intimação advogado menor infrator

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17652 Nr: 370-91.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelista Matias Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BETÂNIA PATRÍCIA 

DE SALLES, para devolução dos autos nº 370-91.2009.811.0030, 

Protocolo 17652, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000304-42.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JEFFERSON ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FATIMA ALVES DE ALMEIDA BORGES DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

CORACI ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - MT12285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE ALMEIDA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000304-42.2019.8.11.0031 INVENTARIANTE: FATIMA ALVES DE 

ALMEIDA BORGES DE CAMPOS REQUERENTE: JUCILEIDE ALVES DE 

ALMEIDA, JUCILENE ALVES DE ALMEIDA, JEFFERSON ALVES DE 

ALMEIDA, CORACI ALVES DE ALMEIDA DE CUJUS: DANIEL DE ALMEIDA 

Vistos etc. A jurisprudência tem firmado o entendimento de que para a 

concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos e não apenas baseado na 

simples declaração, uma vez que a Constituição Federal de 1988 ao 

estabelecer a assistência judiciária, traz em sua redação que o benefício 

será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO 

JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - EMENDA A INICIAL – Valor 

da causa – matéria de ordem pública – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ 

– NATUREZA DECLARATÓRIA – CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, 

DO CPC – POSSIBILIDADE VALOR A SER FIXADO CONFORME 

PARÂMETRO DISPOSTO EM PREÇO DO HECTARE DO IMÓVEL POR 

PLANILHA APRESENTADA PELO INCRA/MT – RECURSO DESPROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda que se trate de ação 

declaratória, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo 

econômico, isto é, ao proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação 

de usucapião o valor da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial 

para lançamento do imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo 

inclusive ser modificado de ofício pelo Magistrado, por se tratar de matéria 

de ordem pública. (AI 5329/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 

31/07/2015)” Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça 

Gratuita, a parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprovem a 

impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, tais 

como cópia da carteira de trabalho, última declaração completa do imposto 

de renda, cópia do extrato bancário, etc. Ou ainda, no mesmo prazo, 

recolher as despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 14 de 

novembro de 2019. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000388-43.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. R. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000388-43.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 

3.592,80 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: ANDREA DA SILVA Endereço: Rua Tapirapua, 

s/n, Tapirapua, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES Endereço: Rua dos Aguapés, Lote 

17, Q. 43, Flor do Piqui 2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 05/03/2020 Hora: 08:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NORTELÂNDIA, 18 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000401-42.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000401-42.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:MATHEUS 

SANTOS MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAHARA 

CRESTANA PEREIRA POLO PASSIVO: KIMBERLY ARAUJO DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . NORTELÂNDIA, 18 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000284-51.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. A. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000284-51.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:SABLINA 

KETELLEN PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SAHARA CRESTANA PEREIRA POLO PASSIVO: CREYSON CHARLES 

ARAUJO SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 05/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

NORTELÂNDIA, 18 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000294-95.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000294-95.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:IVONEIDE DA 

SILVA MATIAS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

MOREIRA PEREIRA POLO PASSIVO: JOSE CARLOS COSTA DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . NORTELÂNDIA, 18 de janeiro de 
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2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000315-71.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000315-71.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:JOSEMIR 

MIRANDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

CRESTANA PEREIRA POLO PASSIVO: MARIA HELENA DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . NORTELÂNDIA, 18 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000317-41.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000317-41.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:LEIDIANE 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

MOREIRA PEREIRA POLO PASSIVO: ROBISON REIS DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . NORTELÂNDIA, 18 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000318-26.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. O. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000318-26.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:RUBENS RIBEIRO 

SCARPAT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRO LEITE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: MARLENE JULIA DE OLIVEIRA SCARPAT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

12/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . NORTELÂNDIA, 18 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-64.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DAILZA DIAS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000212-64.2019.8.11.0031 AUTOR(A): DAILZA DIAS BISPO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Intime-se a requerida para apresentação de Contestação no prazo legal, 

sob as penas da lei. Em seguida, intime-se o requerente para 

apresentação de réplica. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 18 de novembro 

de 2019. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000326-03.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. S. D. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000326-03.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 

12.733,86 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) 

POLO ATIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA ROQUE PETRONI JÚNIOR, ANDAR 15, 

CONJ a, JARDIM DAS ACÁCIAS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04707-000 

POLO PASSIVO: Nome: SERGIO CLEITON SILVA DE MACEDO Endereço: R 

BENEDITO P TEIXEIRA, S/N, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para efetuar o pagamento das diligências do Sr. Oficial de Justiça no vlor 

de R$: 60,00 (sessenta reais), no prazo de 5 dias. NORTELÂNDIA, 19 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-46.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)
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PROCESSO n. 1000349-46.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:BENEDITO 

DOMINGOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

ANILTON GONCALVES POLO PASSIVO: E. G. D. S. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/03/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - 

MT - CEP: 78430-000 . NORTELÂNDIA, 19 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000146-84.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES FILHO (REQUERENTE)

MARIA IZABEL DE LIMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000146-84.2019.8.11.0031. 

REQUERENTE: MARIA IZABEL DE LIMA LOPES, JOSE ALVES FILHO 

ESTADO DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual 

c/c Alimentos e Guarda Compartilhada, proposta por JOSÉ ALVES FILHO e 

MARIA IZABEL DE LIMA LOPES ALVES, devidamente qualificados nos 

autos. Instado a manifestar, o representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente pela homologação do acordo (id n° 20365966). Vieram os 

autos conclusos. É o RELATÓRIO, do NECESSÁRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes, tendo 

ressalvado conluio, má-fé, simulação ou fraude, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do NCPC. 

ARBITRO a título de honorários advocatícios ao causídico nomeado as 

partes desta demanda de Ação de Divórcio Consensual c/c Alimentos e 

Guarda Compartilhada, Dr. Bruno Moreira Pereira, OAB/MT n.º 22.736, o 

importe de 5 (cinco) URH’s. ISENTAS as partes das custas e das 

despesas processuais, nos termos da Lei nº. 1.060/50, eis que defiro a 

justiça gratuita. Por fim, consigno que, ante a homologação do acordo 

entre as partes, os autos restam transitados em julgado neste ato de 

prolação desta sentença, por ocorrência da preclusão lógica. Ciência ao 

representante do Ministério Público. EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, sendo que a requerente 

retornará a usar o nome de solteira, qual seja MARIA IZABEL DE LIMA 

LOPES. Com o cumprimento de todas as formalidades legais, ARQUIVE-SE 

este feito com as baixas e as anotações de estilo. P.I.C. Expeça-se o 

adequado. SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO como o necessário 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA/TÍTULO 

EXECUTIVO. NORTELÂNDIA, 19 de novembro de 2019. Victor LIma Pinto 

Coelho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-90.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000165-90.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:MANOEL 

CASSIANO BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

NORTELÂNDIA, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000156-31.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000156-31.2019.8.11.0031 REQUERENTE: SEBASTIANA DA SILVA 

Vistos etc. A jurisprudência tem firmado o entendimento de que para a 

concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos e não apenas baseado na 

simples declaração, uma vez que a Constituição Federal de 1988 ao 

estabelecer a assistência judiciária, traz em sua redação que o benefício 

será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO 

JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - EMENDA A INICIAL – Valor 

da causa – matéria de ordem pública – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ 

– NATUREZA DECLARATÓRIA – CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, 

DO CPC – POSSIBILIDADE VALOR A SER FIXADO CONFORME 

PARÂMETRO DISPOSTO EM PREÇO DO HECTARE DO IMÓVEL POR 

PLANILHA APRESENTADA PELO INCRA/MT – RECURSO DESPROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda que se trate de ação 

declaratória, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo 

econômico, isto é, ao proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação 

de usucapião o valor da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial 

para lançamento do imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo 

inclusive ser modificado de ofício pelo Magistrado, por se tratar de matéria 

de ordem pública. (AI 5329/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 

31/07/2015)” Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça 

Gratuita, a parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena 

de indeferimento do benefício, documentos que comprovem a 

impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, tais 

como cópia da carteira de trabalho, última declaração completa do imposto 

de renda, cópia do extrato bancário, etc. Ou ainda, no mesmo prazo, 

recolher as despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 21 de 

novembro de 2019. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000203-05.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. N. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000203-05.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ETYENNE 

CRISTYNNA NEVES FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIRENE JESUS DE SOUZA POLO PASSIVO: 

GERVASIO OLIMPIO DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

NORTELÂNDIA, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000391-95.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000391-95.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ANDREA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAHARA CRESTANA PEREIRA 

POLO PASSIVO: CLEITON MENDES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 . NORTELÂNDIA, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37893 Nr: 884-94.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, em decorrência do lapso temporal, sem 

manifestação da parte autora, em razão da suspensão dos serviços da 

Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO como defensor dativo o Dr. 

Luiz Eduardo Piroseli, OAB/MT 23.144/O, tel. (65) 98454-0775, advogado 

militante nesta Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, 

para defender os interesses da parte autora.

 Sendo que, em não havendo recusa, intime-se a parte requerente desta 

nomeação.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48907 Nr: 1315-26.2019.811.0031

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  R e s o l u ç ã o  d e  D e m a n d a s 

Repetitivas->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Lima de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 Vistos etc.

An te  o  cumpr imen to  do  mandado  de  p r i s ã o  n . º 

0001439-38.2019.8.11.0086.01.0001-27, na data de 28/11/2019, oriundo 

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, oficie-se solicitando, 

nos termos da CNGC/MT, que seja enviada pelos meios previstos na 

legislação processual penal, bem como por malote digital, a carta 

precatória pertinente para regularização da prisão de ROGÉRIO LIMA DE 

BRITO.

 Ressalve-se que, caso não deprecada a prisão, no prazo de 5 (cinco) 

dias, será efetivado o arquivamento do autuado, por se reputar como 

omissão, estando a aludida prisão, eventualmente desprovida de interesse 

legal, consoante estabelece a CNGC/MT.

Lado outro, em sendo regularizada a aludida prisão, DETERMINO, ainda, 

que tal seja comunicada à Cadeia Pública da Cidade de Arenápolis-MT, 

para que tome as providências adequadas para o recambiamento do 

referido preso para a Unidade Prisional da Comarca, que originou o 

mencionado mandado de prisão.

 Por derradeiro, consigno a impossibilidade de realização de audiência de 

custódia nesta data, tendo-se em vista que este Magistrado está em 

Participação na quarta edição do Projeto Judiciário em Movimento, na 

Cidade de Tangará da Serra – MT e, respondendo pela Comarca de 

Nortelândia à distância, sendo o período do mencionado Fórum do dia 25 

ao dia 30 de novembro/2019.

Por esse motivo, deixo a realização da audiência de custódia para o Juízo 

da Causa, que originou aludido mandado de prisão, tão logo possível, o 

referido preso seja apresentado à mencionada Autoridade Judicial (Juízo 

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT), que determinou a 

expedição da aludida ordem de prisão, para os devidos fins.

Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta determinação como o 

n e c e s s á r i o  ( m a n d a d o  d e  i n t i m a ç ã o / c a r t a / c a r t a 

precatória/notificação/ofício).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48807 Nr: 1272-89.2019.811.0031

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldilaine da Silva Moraes dos Santos, 

Reginaldo Silva dos Santos, José Francisco Simão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783, TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25992/O

 Vistos etc.

Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária 

Civil desta Comarca de Nortelândia-MT, requerendo autorização judicial 

para ter acesso ao conteúdo e extrair dados constantes em aparelhos 

celulares apreendidos, por ocasião do auto de prisão em flagrante delito, 

registrado no Boletim de Ocorrência n.º 2019.340394.

Consta dos autos que, no âmbito de uma investigação preliminar que 

tramitou no Juízo da Comarca de Diamantino foram realizadas 

interceptações telefônicas, referentes aos autos na aludida Comarca n.º 

2411-57.2019.811.0005 e código n.º 137560, por meio das quais ficou 

demonstrado que JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA, REGINALDO 

SILVA DOS SANTOS e ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS, 

além da menor RAFAELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS (17 anos), 

filha do casal Reginaldo e Aldilaine estariam envolvidos nas práticas 

delituosas dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito 

de drogas, corrupção de menores, receptação e associação criminosa.

Em razão disso, pelo Juízo da Comarca de Diamantino foi expedido 

mandado de busca e apreensão domiciliar, concernente aos autos na 

mencionada Comarca de código n.º 139753 e, em cumprimento do mesmo, 
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na data de 13/11/2019, os mencionados suspeitos foram presos em 

flagrante delito na residência deles, localizada no Sítio Pa Raimundo da 

Rocha, na Zona Rural desta Cidade de Nortelândia/MT e, no momento do 

citado flagrante foram apreendidas 03 (três) porções grandes de 

substância análoga à maconha, 02 (duas) porções médias de substância 

análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) pistola calibre 9MM marca 

Bersa NS 02043, 01 (uma) pistola calibre 380 marca Taurus NS KMI 14243 

e 01 (uma) pistola calibre 380 marca Turca mod. Fatih 13 NS 75384, dentre 

outras coisas/objetos e, ainda, os seguintes aparelhos de celulares:

01 aparelho celular, marca Samsung, modelo SMG610M SN 

RX863018PVM, Imei's 354158088250050 e 354159088280058;

01 aparelho celular, marca Motorola, modelo XT1792, Imei's 

354116095306615 e 354116095306623;

01 aparelho celular, marca Samsung, modelo SM E700M, SN 

RX863018PVM, Imei's 35883060019905 e 35883306019909;

01 aparelho celular, marca Samsung, modelo SM 570M SN 

RX8K3OGVF3N, Imei's 356342092951361 e 356343092953169;

01 aparelho celular, marca Samsung SM J810M, SN RX8M10MRPTK, Imei's 

359232096606062 e 359233096606060.

 Pautado nesses elementos, representa a autoridade policial, requerendo 

autorização judicial para ter acesso ao conteúdo e extrair dados 

constantes dos aparelhos celulares apreendidos.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

O sigilo das comunicações telefônicas é garantia constitucional, por isso o 

cuidado na análise do pleito, nos termos do inciso XII, do art. 5º, da CR/88.

No presente caso, a situação é justificável, posto que a interceptação ora 

vindicada, visa instruir investigação policial, sendo que um dos crimes 

apurados é de possível tráfico de drogas, pela lei, punido com pena de 

reclusão.

 Não bastasse, verifica-se a total adequação formal e material do pedido 

da autoridade policial com os termos infraconstitucionais da norma 

regulamentadora, qual seja, a Lei n.º 9.296/1996. Ao contrário do que se 

veda em seu artigo 2º, os indícios apresentados pela autoridade policial 

são razoáveis e gravíssimos e não há outros meios disponíveis para 

serem colhidas as provas do delito supracitado.

No que tange ao disposto no parágrafo único do artigo em projeção, 

também restou atendido, já que o objeto da investigação foi descrito de 

forma clara.

Demais disso, não se vislumbra outra hipótese de êxito nas investigações 

senão pela presente medida, cuja necessidade restou suficientemente 

demonstrada na representação, não havendo qualquer impedimento de 

ordem técnica para a verificação na forma pretendida pela autoridade 

policial.

Isso porque, os aparelhos foram apreendidos, por ocasião do auto de 

prisão em flagrante delito, registrado no Boletim de Ocorrência n.º 

2019.340394, sendo imprescindível para a investigação criminal e para a 

instrução processual penal, uma vez que, consoante às informações da 

Autoridade Policial, notícias apontam que os investigados estariam 

comercializando substâncias entorpecentes na região.

Importante destacar também que, aludido meio de prova servirá para 

corroborar na identificação de outros possíveis autores do delito 

investigado e ademais, demonstrar a atividade criminosa exercida por 

aqueles.

 Assim sendo, o direito fundamental ao sigilo de dados e das 

comunicações privadas, armazenadas nos referidos aparelhos celulares, 

pode ser relativizado, em sendo legal aludida medida, eis que 

imprescindível às investigações, conforme demonstrado e, uma vez que 

estão presentes no pedido em comento, elementos concretos que 

justificam a necessidade desta autorização judicial.

Portanto, considerando que a medida ora requerida é imprescindível ao 

desate das investigações, em conformidade com o disposto na Lei n.º 

9.296/1996:

DEFIRO, a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, 

que foram registrados no Boletim de Ocorrência n.º 2019.340394, para o 

acesso ao conteúdo, ou seja, aos dados armazenados, mormente, as 

conversas mantidas no WhatsApp (ou similares), dos seguintes 

aparelhos:

01 aparelho celular, marca Samsung, modelo SMG610M SN 

RX863018PVM, Imei's 354158088250050 e 354159088280058;

01 aparelho celular, marca Motorola, modelo XT1792, Imei's 

354116095306615 e 354116095306623;

01 aparelho celular, marca Samsung, modelo SM E700M, SN 

RX863018PVM, Imei's 35883060019905 e 35883306019909;

01 aparelho celular, marca Samsung, modelo SM 570M SN 

RX8K3OGVF3N, Imei's 356342092951361 e 356343092953169 e

01 aparelho celular, marca Samsung SM J810M, SN RX8M10MRPTK, Imei's 

359232096606062 e 359233096606060.

Para tanto, no que diz respeito à forma de execução da diligência ora 

requerida (art. 5º, da Lei n.º 9.296/96), autorizo a Autoridade Policial ao 

simples acesso aos dados constantes nos aparelhos, que estão 

apreendidos e que são objetos deste pleito, não demandando a 

necessidade de expedições de ofícios às operadoras de telefonia 

correlatas, para tal finalidade.

 Acaso os aparelhos sob esta investigação possuam senha de acesso ou 

qualquer outro tipo de obstáculo tecnológico, autorizo a Autoridade Policial 

a requisitar assistência técnica, bem como perícia nos celulares, com 

fulcro no art. 6º, do CPP e no art. 7º, da Lei n.º 9.296/96.

Lado outro, considerando a complexidade das investigações, DEFIRO o 

pedido concernente à dilação de prazo, para conclusão da investigação 

(IP n.º 133/2019), devendo aludido caderno retornar à Secretaria deste 

Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por fim, passo à análise do pleito de restituição de bens apreendidos, que 

foi formulado por Cícero Ferreira dos Santos, quais sejam: 01 CAMIONETE 

HILUX DE COR PRATA, PLACA OAL-2299 e 01 CARRETA REBOQUE 

TRAILER PARA TRANSPORTE DE CAVALOS, PLACA QCG-9085.

Pois bem.

 Argumenta o requerente que a camionete foi comprada por meio de 

consórcio, sendo que atualmente está alienada em garantia ao crédito 

para aquisição do mesmo e que foram pagas apenas 18 das 75 parcelas.

 Alega também, que tanto a camionete quanto o reboque foram apenas 

emprestados para os investigados, sendo que ambos são utilizados para 

sua locomoção no dia a dia, bem como para o transporte de animais de 

sua propriedade rural.

Ocorre que, conforme já delineado pelo Promotor de Justiça em sua 

manifestação, as provas acostadas ao feito apresentam fortes indícios de 

que, apesar de se encontrarem em nome de terceiro e não em nome de 

algum dos indiciados, ambos os veículos ora vindicados são produtos de 

crimes investigados.

Ocorre ainda que, o ora requerente Cícero Ferreira dos Santos é genitor 

do investigado Reginaldo Silva dos Santos, o que revela que a condição 

de terceiro de boa fé, nesse caso, é duvidosa.

E, de mais a mais, cediço é que são três as espécies de coisas que 

podem interessar ao processo penal, quais sejam, os instrumentos 

utilizados na execução do crime, os bens materiais havidos diretamente na 

prática do delito e os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

Segundo os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, os bens 

apreendidos devem ficar à disposição do Juízo Criminal, enquanto 

interessarem ao processo, tendo em vista que a instrução criminal é a 

base para a prova do nexo de instrumentalidade ou de causalidade entre o 

crime e o bem apreendido.

Tendo isso, da análise destes autos, que culminou a apreensão em 

comento, verifica-se que tal constitui prova material do crime, utilizada na 

ação, sendo que poderá ser utilizada como reconhecimento de coisas, 

nos termos do artigo 227, do Código de Processo Penal.

Isso posto, em consonância à manifestação ministerial, por ora, indefiro o 

pedido de restituição de bens apreendidos, que foi formulado por Cícero 

Ferreira dos Santos, quais sejam: 01 CAMIONETE HILUX DE COR PRATA, 

PLACA OAL-2299 e 01 CARRETA REBOQUE TRAILER PARA 

TRANSPORTE DE CAVALOS, PLACA QCG-9085.

 Intime-se a autoridade policial.

 Intime-se a defesa.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia 

d e s t a  d e c i s ã o  c o m o  o  n e c e s s á r i o  m a n d a d o  d e 

intimação/autorização/carta/carta precatória/ofício.

Após, cumpram-se as demais diligências faltantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 4503 Nr: 178-34.2004.811.0031
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - Caixa de Pecúlios, Pensões dos 

Militares e Civis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:mt 13.654, Roberto Miranda Nogueira Junior - OAB:RJ 130.630

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 1175 (autos apensos nº 1558) e DETERMINO o 

cadastramento no Sistema Apolo do advogado da requerida (Jacó Carlos 

Silva Coelho – OAB/MT nº 15.013) para fins de recebimento de intimações 

via DJE.

Após, intime-se a requerida acerca do despacho de fls. 294.

Certifique-se o decurso de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30410 Nr: 323-12.2012.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Ferreira Junior - 

OAB:11278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/mt

 Vistos etc.

 Considerando não haver determinações aguardando cumprimento, 

DETERMINO a secretaria para que arquivem-se os autos com as 

comunicações e baixas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10351 Nr: 41-08.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firenze Energética S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Falcão Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Cardoso de Souza Higa - 

OAB:14500, Francisco Anis Faiad - OAB:3520-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 VISTOS. Conforme se nota, a finalidade dos Embargos de Declaração 

permanece a mesma no atual diploma processual (se comparado com o 

texto processual anterior), sendo certo que a modificação da decisão 

objurgada pode resultar do aludido instrumento processual, apenas e tão 

somente acaso o suprimento de qualquer dos vícios indicados (omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material) resulte em nova convicção 

acerca dos fatos. Mas não se deve admitir a modificação do 

julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do contexto 

fático-probatório dos autos. Dito isto, os Embargos devem ser rejeitados. 

Outrossim, em que pese todo o esforço argumentativo da parte 

Embargante, reputo que suas razões são apenas protelatórias, eis que 

argumentou nulidade na sentença, visto que não foi realizada sua 

intimação pessoal, conforme aduz o §1 do art. 485 do CPC: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: § 1º Nas hipóteses descritas nos 

incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias.” Contudo, a sentença embargada julgou extinta 

sem resolução do mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 

485, inciso IV do CPC, no qual não é obrigatória a intimação pessoal da 

parte autora. Vale ressaltar, que o autor se manifestou nos autos em 

apenso Processo n° 700-51.2010.811.0031 (cód. 10257) em 06 de junho 

de 2019, deixando evidente sua inércia em não promover as devidas 

diligências neste presente feito. Em suma, por não reconhecer a 

existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

decisão objurgada, hei por bem rejeitar os Embargos de Declaração 

opostos nos autos. É como decido! Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. CERTIFIQUE-SE o 

transito em julgado da sentença proferida a fl. 215/215-v, e ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32433 Nr: 530-40.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Benevides de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A,, MTCRED CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15758

 INTIMAÇÃO da parte requerente para que manifestem

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41322 Nr: 1235-33.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL EUZEBIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos etc.

I – Defiro a manifestação do requerente de ref. 66.

II – Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 21 de fevereiro 

de 2020 às 15h00min, na qual deverão às partes, comparecer perante 

este juízo.

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada.

II – Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1054-95.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Manoel Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB: MT 13431-A
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 Vistos etc.

I – Defiro a manifestação do requerente de ref. 46.

II – Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 21 de fevereiro 

de 2020 às 14h30min, na qual deverão às partes, comparecer perante 

este juízo.

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada.

II – Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47330 Nr: 667-46.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRONE SELIN DE MORAES - 

OAB:25992/O

 Certifico e dou fé, a abertura à defesa técnica, para apresentações das 

alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36566 Nr: 250-98.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se a parte autora para que, se manifeste sobre liquidação do 

débito alimentício pleiteado nos autos, no prazo de 20 (vinte) dia, sob pena 

de quitação tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 289-90.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando as acusações ministeriais, por meio do 

seu defensor dativo, conforme documentação à ref.: 23.

Ocorre que, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

26 de março de 2020 às 14h00min.

Intimem-se, para o comparecimento no ato ora designado:

 1) o acusado;

 2) o defensor dativo;

 3) o representante do Ministério Público e

4) as testemunhas comuns:

a) Claudemir da Silva Ribeiro, que pode ser localizado à Av. Quintino 

Bocaiúva, 548, Centro, nesta Cidade de Nortelândia/MT;

b) Fabriciane Fernandes de Moraes, que pode ser localizado à Rua 

Tiradentes, casa 274, esquina com a Rua Agroceres, nesta Cidade de 

Nortelândia/MT e

c) Manoel Ortega Pedroza, que pode ser localizado à Av. Rodolfo 

Rodrigues Silva, 1.383, Centro, nesta Cidade de Nortelândia/MT.

 Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão 

como mandado de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49098 Nr: 1375-96.2019.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilda Rocha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a Carta 

Precatória conforme o requerido, servindo a cópia de mandado, devendo:

 Intime-se/Requisite-se a ré ZENILDA ROCHA DE OLIVEIRA, para o 

comparecimento no Fórum Local, em audiência, que foi designada por este 

Juízo Deprecado, para a data de 27 de fevereiro de 2020 às 15h30min, na 

qual será realizado o interrogatório daquela.

Considerando a suspensão dos serviços da Defensoria Pública nesta 

Comarca, NOMEIO como defensor dativo o Dr. Luiz Eduardo Piroseli, 

OAB-MT 23.144/O, advogado militante nesta Comarca, que deverá ser 

intimado da aludida nomeação, para acompanhar a testemunha em 

audiência.

Intime-se ainda o Ministério Público.

II – Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 5049 Nr: 518-12.2003.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cezar Vilhalba dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 Vistos etc.[...], como não observo, neste momento processual, a 

presença do requisito da prisão cautelar denominado periculum libertatis, 

ao tempo em que, REVOGO a prisão preventiva de MARCOS CÉZAR 

VILHALBA DOS SANTOS, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código 

de Processo Penal e, mediante compromisso, as seguintes medidas 

cautelares: a) CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser 

encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) 
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COMPARECER mensalmente, no período entre o 1º ao 10º dia útil, na 

Secretaria do Juízo onde estiver residindo, para informar e justificar suas 

atividades; c) NÃO SE AUSENTAR, por mais de 15 (quinze) dias, da 

Comarca onde estiver residindo, sem autorização prévia do Juízo; d) NÃO 

INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E 

NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, 

NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), 

locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em 

geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais 

de semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e 

devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver residindo e f) NÃO SE 

ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito. Advirto o acusado que as 

medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, 

substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem 

suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se 

mostrarem necessárias até o fim do processo, nos termos do artigo 282, § 

4º, do Código de Processo Penal.[...]. Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia desta decisão como o necessário (mandado de 

intimação/carta precatória/ofício/ termo de compromisso/alvará de soltura, 

se por outro motivo o investigado não estiver preso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40427 Nr: 852-55.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjalmira Rodrigues Nogueira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Em consonância com a certidão de ref. 78, não havendo mais diligências a 

serem cumpridas, DETERMINO o arquivamento deste feito, com as baixas 

e as anotações de estilo.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37757 Nr: 808-70.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOCN, DNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Isento de custas e honorários.Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos, fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38593 Nr: 1331-82.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Glaciely Alves de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELO ALVES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vêndula Lopes Correia - 

OAB:25.631/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Intime-se o exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete, bem como juntar planilha de débito 

atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 II - Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

III - Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 IV - Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41728 Nr: 1498-65.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-90.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR 

LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 1000165-90.2019.8.11.0031 Valor da 
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causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MANOEL 

CASSIANO BEZERRA Endereço: fazenda agua branca, s/n, gleba 

santaninha, zona rural, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/03/2020 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NORTELÂNDIA, 19 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-17.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA MEIRA DE SOUZA ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000435-17.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:KAREN CRISTINA 

MEIRA DE SOUZA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 04/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-02.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000436-02.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:LUCIANA ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia 

Data: 04/02/2020 Hora: 10:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 

220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 20 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-84.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALAIDE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000437-84.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:MARIA ALAIDE 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ ANILTON GONCALVES 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 11/02/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-76.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI SALVADOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE NORTELANDIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-76.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:ROZELI 

SALVADOR DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

ANILTON GONCALVES POLO PASSIVO: AGUAS DE NORTELANDIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 18/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-67.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-67.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:MARTINHO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 03/03/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-03.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000035-03.2019.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Converta-se a classificação do presente 

processo para cumprimento de sentença / execução com as anotações 

de praxe. Intime-se a parte executada para no prazo de 15 dias pagar a 

dívida com os acréscimos legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se 

que a parte executada somente poderá opor embargos à execução, nos 

próprios autos do processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da garantia do juízo, seja por meio de depósito judicial ou 

penhora online positiva (na totalidade da dívida), nos termos do Enunciado 

117 do Fonaje. Advirta-se que no caso de não pagamento da dívida no 

aludido prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, nos termos do art. 523, §1º do NCPC. No caso de não pagamento 

do débito no aludido prazo, retornem os autos conclusos para realização 

de penhora online via BACENJUD, sem prejuízo ainda de outras medidas 

c o e r c i t i v a s .  C U M P R A - S E  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

M A N D A D O / N O T I F I C A Ç Ã O / O F Í C I O / C A R T A  P R E C A T Ó R I A . 

NORTELÂNDIA/MT, 15 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000371-07.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000371-07.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- 

CITE-SE o executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 15 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000336-47.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000336-47.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- 

CITE-SE o executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000335-62.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000335-62.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- 

CITE-SE o executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000337-32.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000337-32.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- 

CITE-SE o executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-77.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROCHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010050-77.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JACKSON ROCHA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal DETERMINO a intimação das partes para que requeiram o que for 

de direito, no prazo de 15 dias. Após o decurso de prazo, em nada sendo 

requerido, DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 15 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000223-93.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSE TEODORO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO APARECIDO GONTIJO CAETANO OAB - MG193061 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RAMOS BELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000223-93.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: ROSSE TEODORO PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ADRIANA RAMOS BELO Vistos etc. Intime-se o 

exequente, para que requeira o que for de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 15 de 

janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-56.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000176-56.2018.8.11.0031 REQUERENTE: VALDEMIR GONCALVES DE 

MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ID 

nº 25215340 e DETERMINO a publicação da sentença de ID 17695422 via 

DJE. Ato contínuo, DETERMINO o cancelamento da certidão de trânsito em 

julgado de ID 16141127, bem como reabro o prazo recursal para ambas as 

partes. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-40.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000233-40.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ALINE APARECIDA GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o 

requerente para apresentação de Impugnação à Contestação no prazo 

legal. Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 15 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-14.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000140-14.2018.8.11.0031 REQUERENTE: GABRIELA DOMINGAS DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Ante o retorno dos autos da Turma Recursal 

DETERMINO a intimação das partes para que requeiram o que for de 

direito, no prazo de 15 dias. Após o decurso de prazo, em nada sendo 

requerido, DETERMINO o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000072-64.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000072-64.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: JOVENIL DE SANTANA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Ante os Embargos de Declaração 

opostos no ID 22820710, INTIME-SE o embargado, para que apresente 

Contrarrazões no prazo legal, sob pena de preclusão. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000035-37.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROMERO DE SOUZA UCHOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000035-37.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: LUIZ ROMERO DE SOUZA 

UCHOA EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Considerando que a empresa 

executada OI S/A encontra-se em processo de recuperação judicial, 

DEFIRO o pedido subsidiário da exequente e DETERMINO a expedição de 

Certidão de Crédito para fins de habilitação no autos respectivos. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-08.2014.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIRENZE ENERGETICA S/A (EXECUTADO)

DIAS & MARIOTTI CONSTRUCOES DE PEQUENAS CENTRAIS 

HIDROELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

MARCIA ZANIN OAB - PR24478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010042-08.2014.8.11.0031 EXEQUENTE: MILTON CESAR ASSUNCAO 

EXECUTADO: DIAS & MARIOTTI CONSTRUCOES DE PEQUENAS CENTRAIS 

HIDROELETRICAS LTDA - EPP, FIRENZE ENERGETICA S/A Vistos etc. 

Defiro o pedido de parcelamento proposto pela executada no ID 20935593, 

nos termos do art. 916 do NCPC. Após o pagamento da última parcela, 

DETERMINO a intimação do exequente, para manifestação, no prazo de 15 

dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000384-06.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSE TEODORO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO APARECIDO GONTIJO CAETANO OAB - MG193061 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIZIANE PEREIRA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000384-06.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: ROSSE TEODORO PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: GLEIZIANE PEREIRA CRUZ Vistos etc. Cite-se a parte 

executada para no prazo de 15 dias pagar a dívida com os acréscimos 

legais (art. 52, IV da Lei nº 9.099/95). Frise-se que a parte executada 

somente poderá opor embargos à execução, nos próprios autos do 

processo de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

garantia do juízo, seja por meio de depósito judicial ou penhora online 

positiva (na totalidade da dívida), nos termos do Enunciado 117 do Fonaje. 

Advirta-se que no caso de não pagamento da dívida no aludido prazo, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, nos termos 

do art. 523, §1º do NCPC. No caso de não pagamento do débito no aludido 
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prazo, retornem os autos conclusos para realização de penhora online via 

BACENJUD, sem prejuízo ainda de outras medidas coercitivas. 

CUMPRA-SE servindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010067-84.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010067-84.2015.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal DETERMINO a intimação das partes 

para que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias. Após o 

decurso de prazo, em nada sendo requerido, DETERMINO o arquivamento 

do feito com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000086-82.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALCANTARA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000086-82.2017.8.11.0031 EXEQUENTE: FLAVIA ALCANTARA 

GONCALVES EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Trata-se de controvérsia estabelecida entre as partes com 

relação à legalidade das intimações das sentenças no âmbito da 

plataforma PJe – Processo Judicial Eletrônico, ante a ausência de 

publicação destas no DJE - Diário da Justiça Eletrônico do TJMT – Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. À respeito da matéria, o Presidente 

do TJMT editou a Portaria nº 161/2017 – Pres, determinando a 

obrigatoriedade de publicação dos atos processuais no PJE por meio do 

DJE, vejamos: “Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais 

praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada 

por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe. § 1º A 

obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no 

sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, 

tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais”. Assim, 

considerando o caráter cogente da norma supracitada, não resta outra 

alternativa, se não a de considerar a nulidade das intimações, haja vista a 

ausência de publicação via DJE, sob pena de se instaurar uma situação 

teratológica, em que a fluência dos prazos processuais na Comarca de 

Nortelândia/MT, seria distinta das demais Comarcas do Estado de Mato 

Grosso. Diante do exposto, ANULO a certidão de trânsito em julgado 

expedida pela Secretaria deste Juízo, bem como DETERMINO neste ato a 

publicação da sentença judicial de ID 13330616 via DJE, com a 

consequente reabertura dos prazos recursais em benefício de ambas as 

partes. CIENTIFIQUE-SE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO JUÍZO. 

Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-06.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY FERNANDES MARQUES OAB - 918.170.051-20 

(REPRESENTANTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000039-06.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:GISELY 

FERNANDES MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 03/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000341-69.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000341-69.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000343-39.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000343-39.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000344-24.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000344-24.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000345-09.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000345-09.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000342-54.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000342-54.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000350-31.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000350-31.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000351-16.2019.8.11.0031
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Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000351-16.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000334-77.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000334-77.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- 

CITE-SE o executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000355-53.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000355-53.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000353-83.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000353-83.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000359-90.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000359-90.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 
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cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000358-08.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000358-08.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000354-68.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000354-68.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000357-23.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000357-23.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-58.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000193-58.2019.8.11.0031 REQUERENTE: EDUARDO SOARES DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a 

embargada para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-23.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000066-23.2019.8.11.0031 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE CERQUEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a 

embargada para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000126-93.2019.8.11.0031 REQUERENTE: IRENE RIBEIRO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a embargada 

para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-73.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000095-73.2019.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL GOMES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a embargada para que 

apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-58.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000193-58.2019.8.11.0031 REQUERENTE: EDUARDO SOARES DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a 

embargada para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-63.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISTON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000128-63.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ROBISTON REIS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a embargada 

para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000352-98.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000352-98.2019.8.11.0031 EXEQUENTE: NILTON GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., 1- CITE-SE o 

executado, na pessoa do seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

apresente embargos ou manifeste concordância com os cálculos 

apresentados. 2- Havendo embargos, certifique o cartório a 

tempestividade, intimando-se a parte exequente para impugnação. 3- 

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no prazo legal, 

sob pena de concordância. 4 - Não havendo oposição quanto aos 

cálculos ou embargos, venham os autos conclusos para homologação e 

expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5 - Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-24.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000053-24.2019.8.11.0031 REQUERENTE: MARCIA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a embargada 

para que apresente Contrarrazões no prazo legal. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 16 de janeiro de 2020. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-28.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-28.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:FABIO JOSE DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 03/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-60.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ROSA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000361-60.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:HELIO ROSA 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO ALVES ROSA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 03/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . NORTELÂNDIA, 20 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45478 Nr: 1477-55.2018.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Silva Amorim, Juliana da Silva 

Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei 

nº. 9.099/95 julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDUARDO SERGIO 

EICH.Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Desde já, nomeio o Dr. 

Luiz Eduardo Piroseli – OAB/MT 23.144/O, para receber a intimação do réu 

acerca da sentença via DJE, nos termos previstos na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina 

em seu art. 1387 que será dispensada a intimação pessoal do réu nos 

casos de sentença extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando à intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato], tal como, arbitro em favor do Defensor Dativo nomeado 

especificamente para realização deste ato, a importância de 02 URH´s, 

devendo ser expedida a devida certidão de honorários..... Certificado o 

trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.P.I.C.Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia 

des ta  dec isão  como o  necessár io  MANDADO DE 

INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 633-76.2016.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 (doze) de 

março de 2020 às 14h00min.

2. Cumpra a Secretaria, as seguintes providências:

I - Intime-se/Requisite-se o réu de audiência designado por este juízo, bem 

como;

II - Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, para que compareçam na audiência, expedindo-se, se for o caso, 

carta precatória para oitiva no juízo deprecado.

III - Cientifique-se o representante do Ministério Público.

 Às providências

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO como o necessário 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA/TÍTULO 

EXECUTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 1374-82.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiediney Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 (doze) de 

março de 2020 às 14h30min.

2. Cumpra a Secretaria, as seguintes providências:

I - Intime-se/Requisite-se o réu de audiência designado por este juízo, bem 

como;

II - Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, para que compareçam na audiência, expedindo-se, se for o caso, 

carta precatória para oitiva no juízo deprecado.

III - Cientifique-se o representante do Ministério Público.

 Às providências

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO como o necessário 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA/TÍTULO 

EXECUTIVO.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 476-35.2018.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Trindade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Dias - 

OAB:22.566

 Vistos etc.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 (doze) de 

março de 2020 às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria, as seguintes providências:

I - Intime-se/Requisite-se o réu de audiência designado por este juízo, bem 

como;

II - Intime-se a vitima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela defesa, para que compareçam na audiência, expedindo-se, se for o 

caso, carta precatória para oitiva no juízo deprecado.

III - Cientifique-se o representante do Ministério Público.

 Às providências

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO como o necessário 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/ OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA/TÍTULO 

EXECUTIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45480 Nr: 1478-40.2018.811.0031

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Almeida da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Manoel Franco 

Marquez - OAB:22.947

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual contra 

JOEL ALMEIDA DA CRUZ, em razão da prática do delito previsto no artigo 

28, caput, da Lei de Drogas.

Perquirindo detidamente os autos, verifico que na sentença condenatória 

de ref. 48, fora omissa quanto aos honorários em nome do advogado 

dativo nomeado para os autos, bem como não constando o comando para 

intimação réu conforme o art. 392 II. Além disso, deixa de fixar à instituição 

a qual será cumprida a prestação de serviço.

Desta forma, chamo o feito à ordem para DETERMINAR a retificação dos 

comandos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu JOEL ALMEIDA DA CRUZ pela prática do crime previsto 

no artigo 28 da Lei 11.343/06.

 Por se tratar de réu reincidente (anotação de fls.28/30), CONDENO o 

mesmo à pena prevista no inciso II do artigo 28 da Lei 11.343/06, 

consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 

(dez) meses, com carga horária de sete horas semanais (§ 4º do artigo 28 

da Lei 11.343/03. No qual, deverá ser REVERTIDO este cumprimento na 

assistência social no município de Nortelândia, ficando responsável pela 

fiscalização, bem como, controle da folha de frequência que deverá ser 

encaminhada ao Fórum deste juízo mensalmente.

Arbitro em favor do Defensor Dativo nomeado nos autos Dr. Leandro 

Manoel Franco Marquez – OAB/MT nº. 22.947/O, a importância de 09 

URH’s.

Intime-se o réu da sentença.

Oficie-se a assistência social do município de Nortelândia, que ficará 

responsável pela fiscalização e controle da folha de frequência que 

deverá ser encaminhada ao Fórum deste juízo mensalmente.

Declaro a perda da substância entorpecente apreendida em favor da 

União, devendo o cartório observar o disposto no art. 63 da Lei 

11.343/2006.

Com o trânsito em julgado da condenação:

a) Lancem-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) Comuniquem-se os Institutos de Identificação Nacional e Estadual;

CUMPRA-SE, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão 

como o necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício).

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000721-12.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CALZOLARI (REQUERIDO)

JOELMA FERNANDES CALZOLARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 1000721-12.2019.8.11.0090 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: RICARDO 

CALZOLARI, JOELMA FERNANDES CALZOLARI Vistos. Ante o teor da 

certidão retro, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a gratuidade judiciária ou 

proceda ao recolhimento das custas e despesas processuais da presente 

missiva. Com a comprovação ou o recolhimento, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, data da 

assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000257-85.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

I. P. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000257-85.2019.8.11.0090. 

REQUERENTE: SILVANA DA SILVA, IZAIAS PEREIRA LIMA Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Anote-se 

que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Oficie-se ao INCRA 

sobre a homologação do presente acordo e que a área rural localizada no 

Projeto de Assentamento Veraneio, neste município, com área de 26.5978 

hectares, inscrito no Projeto de Reforma Agrária - SIPRA MT 

020200001007, Lote 311, homologado em 14/11/2017, conforme nos autos 
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do processo administrativo INCRA/U.A/COL/nº 54245000079/2017-18, em 

nome das partes, denominado Sítio Por do Sol, situado na Comunidade São 

Camilo, ficará apenas em nome da requerente, SILVANA DA SILVA, nos 

termos requeridos pelas partes (Num. 19639760). Da mesma forma, 

oficie-se ao Banco Sicredi, Agência de Colíder, sobre a homologação do 

presente acordo e que o saldo devedor dos contratos de créditos pessoal 

realizados na Agência nº 818-4, Conta 33189-9, serão pagos pelo 

requerente IZAIAS PEREIRA LIMA, bem como que a requerente SILVANA 

seja excluída da conta conjunta, conforme acordado (Num. 19639760). 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas caso haja o 

deferimento da gratuidade da justiça, os valores que lhe são exigidos 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das 

partes. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Cientifique-se o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para as averbações junto 

ao Cartório competente, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo, observado em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 10 de julho de 2019.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57684 Nr: 1697-07.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGCDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMÃE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Ante o exposto:a) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

em consonância com parecer ministerial, ante a perda superveniente do 

objeto da ação, em relação a GUARDA, a fulminar o interesse de agir, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do NCPC;b) DEIXO de condenar a parte 

requerida por ato atentatório a dignidade da justiça, em razão daquela não 

ter sido intimada para solenidade redesignada;c) caso decorra o prazo 

sem comprovação da alegada hipossuficiência pela parte requerida 

ADERVAL, certifique-se e, desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISIntime-se a parte requerida, por meio de seu(ua) 

procurador(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

alegada hipossuficiência, acostando cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

e/ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência.Tendo em vista que a parte requerente ALINE 

atingiu a maioridade civil no dia 11/10/2000, conforme documentos de fls. 

02/03 - Ref: 1, intime-a pessoalmente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize sua representação processual e manifeste o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso 

III, do NCPCCumprida as determinações suso declinadas, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão, observando-se que, 

doravante, deverá o feito tramitar independentemente de intervenção do 

Ministério Público, haja vista não mais envolver interesse de incapaz.Nos 

termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das 

partes.Publique-se.Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.Intime(m)

-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36885 Nr: 567-89.2011.811.0090

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra a(o) decisão/despacho às fls. 

58/59 que determinou a comprovação da condição de hipossuficiência.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que o 

eventual acolhimento do recurso, embora implique em eventual 

modificação da(o) decisão/despacho embargada(o), não implicará em 

prejuízo para a parte ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, o pedido do embargante merece acolhimento.

Com efeito, é de se ratificar o benefício da gratuidade da justiça 

anteriormente concedida, pois que em consulta realizada em sistemas de 

buscas patrimoniais disponíveis a este Juízo nada foi encontrado em nome 

da parte requerente, com exceção de 01 (uma) motocicleta 

Yamaha/Factor YBR 125 K, placas NPF-1071, e vínculo trabalhista na 

empresa Vale Grande Ind. e Com. de Alimentos S/A, com saída em 

09/03/2010, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

contradição da(o) decisão/despacho e com isso RATIFICO a gratuidade da 

justiça anteriormente concedida à parte embargante, nos termos do art. 

1.022 e seguintes do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Em razão do longo lapso temporal transcorrido (03 anos) entre a última 

manifestação da parte autora até a presente data, INTIME-SE-A para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Havendo inércia, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36309 Nr: 18-79.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAÃ-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH ALBERITA DA 

SILVA FLAMINIO - OAB:10.302/MT

 Ante o exposto:a) RATIFICO o benefício da gratuidade da justiça 

anteriormente concedido diante dos documentos acostados e por se tratar 
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de verba alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88;b) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA da parte autora por estarem ausentes os pressupostos 

necessários para a sua concessão, com fulcro no art. 300, “caput”, do 

NCPC c.c. os arts. 5º e 15 da Lei Municipal de Nova Canaã do Norte 

531/05.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte requerida para se 

manifestar do laudo pericial juntado às fls. 143/150.Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61845 Nr: 1402-33.2018.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DISPOSITIVO: a) RECEBO os presentes embargos à execução, pois 

que tempestivos, observado o prazo e preenchidos os demais requisitos 

contidos no art. 917 do NCPC. b) RECONHEÇO a prescrição da cédula 

rural pignoratícia e hipotecária nº 21/97123-4; c) DEFIRO o pedido de efeito 

suspensivo e determino a SUSPENSÃO da execução de título extrajudicial 

em trâmite nesta Comarca de Nova Canaã do Norte sob o nº 

606-23.2010.811.0090 - código: 36118, nos termos do art. 300, “caput” 

c.c. o art. 919, § 1º, do NCPC. d) DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Traslade-se cópia desta decisão 

aos autos de execução de título extrajudicial nº 06-23.2010.811.0090 - 

código: 36118, uma vez que foi revogado a decisão que reconheceu o 

comparecimento espontâneo da parte embargante e as decisões 

decorrentes deste. Intime-se a parte embargada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do NCPC), consignando-se 

expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma 

normativo. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal. Após, venham-me os autos conclusos para 

decisão. cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 64847 Nr: 1000277-76.2019.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO J. MALUCELLI - CR. ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GINO ALMEIDA - 

OAB:35438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS À EXECUÇÃO para declarar a 

incompetência deste Juízo para o processamento da execução de Código: 

49726, nos termos do art. 63 “caput” e §§ 1º, 3º e 4º, c.c. o art. 917, 

inciso V, do NCPC e a Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Traslade-se cópia desta decisão aos autos de 

execução de título extrajudicial nº 633-30.2015.811.0090 (Código: 

49726).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34033 Nr: 192-93.2008.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CAZAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

Ante a certidão retro, verifica-se que a sentença de fls. 109/113 nada 

deliberou a respeito das custas processuais.

Assim, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34135 Nr: 289-93.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RATIFICO o despacho de fl. 192 no que tange às informações da carta 

precatória.

Oficie-se à Comarca de Rondonópolis solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória encaminhada por este Juízo.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33847 Nr: 7-55.2008.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ROBERTO ROSA, MARIA APARECIDA SOUZA 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIANO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON VINÍCIUS OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:22155/O, CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - OAB:12.613-B/MT, 

TALES SALES - OAB:20.768/MT, TIAGO SALES - OAB:21212/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:10.629/MT

 Vistos.

DEFIRO a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes de 

RUBENS ROBERTO ROSA de fls. 463/464, devendo a zelosa Secretaria 

Judicial cadastrar seu respectivo advogado no sistema APOLO/PJE, 

substituindo o anterior.

DEFIRO a juntada do substabelecimento com reserva de poderes de 

DELCIANO DE AZEVEDO de fls. 465/466, devendo a zelosa Secretaria 

Judicial cadastrar seu respectivo advogado no sistema APOLO/PJE.
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A parte autora, espontaneamente, manifestou-se a respeito do laudo 

pericial às fls. 456 e verso.

Assim, intime-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do declinado documento acostado às fls. 323/450.

Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36364 Nr: 73-30.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO JOSÉ MENDES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte exequente para se 

manifestar a respeito da certidão constante à fl. 88 e ofício de fl. 89-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36913 Nr: 595-57.2011.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGEVALDO AMARAL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para se 

manifestar a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça constante à fl. 

62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 2228-25.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GENISSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado JOSÉ GENISSON DA SILVA, em conformidade com a decisão 

anterior e em consonância com o parecer ministerial, uma vez que 

inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia 

cautelar.IV - DISPOSIÇÕES FINAISINTIME-SE o advogado constituído pela 

parte acusada para que apresente resposta à acusação no prazo de 10 

(dez) dias.Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.Decisão prolatada às 15h38 do dia 

18/12/2019, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 65461 Nr: 1239-19.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RHAWI BARBÃO AREND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SANCHES 

- OAB:26501/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

e, por consequência, CONDENO o acusado IGOR RHAWI BARBAO AREND 

à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e 

sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a corporal por 

pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à 

comunidade na Secretaria de Obras deste município a razão de uma hora 

de tarefa por dia de condenação e outros 10 (dez) dias-multa, piso, sem 

prejuízo da anteriormente fixada, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 

11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 2228-25.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GENISSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50362 Nr: 946-88.2015.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, sentenciado o feito, o advogado 

constituído pelas partes, Dr. Paulo Rogério de Oliveira, inscrito na OAB/MT 

nº 11.324, não foi cadastrado no sistema, bem como, não foi intimado da 

sentença proferida na Ref: 24.

Desta forma, INTIMEM-SE as partes, via Diário da Justiça Eletrônico - DJE, 

para terem ciência da sentença proferida na Ref: 24.

 Após, nada sendo requerido, proceda-se às baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 749-46.2009.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEIBER LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA 

- OAB:16582

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35773 Nr: 258-05.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR JOSÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 4936

 Vistos.

Conforme certidão à fl. 130, o(a) defensor(a) constituído(a) deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar alegações finais.

Assim, intime-se-o(a), uma vez mais, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente os memoriais finais em favor do acusado, nos termos do 

art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal, sob pena de multa no valor de 

10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na 

disposição do art. 265 do citado diploma legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34557 Nr: 436-22.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA PEREIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra a(o) decisão/despacho às fls. 

177/178 que determinou a comprovação da condição de hipossuficiência.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que o 

eventual acolhimento do recurso, embora implique em eventual 

modificação da(o) decisão/despacho embargada(o), não implicará em 

prejuízo para a parte ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, o pedido do embargante merece acolhimento.

Com efeito, é de se ratificar o benefício da gratuidade da justiça 

anteriormente concedida, pois que em consulta realizada em sistemas de 

buscas patrimoniais disponíveis a este Juízo nada foi encontrado em nome 

da parte requerente, e vínculo trabalhista com remuneração de R$ 

2.690,10 (dois mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos) no ano de 

2016 quando do cumprimento de sentença às fls. 171/172, nos termos do 

§ 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

contradição da(o) decisão/despacho e com isso RATIFICO a gratuidade da 

justiça anteriormente concedida à parte embargante, nos termos do art. 

1.022 e seguintes do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Ante a apresentação do demonstrativo do crédito indenizatório de forma 

discriminada e atualizada, recebo a(s) retro(s) petição(ões) com 

fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE nos termos do art. 

535 do NCPC, via postal, com a remessa do feito, para que promova o 

cumprimento da sentença ou, querendo, impugne a execução nos próprios 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput”, e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

De outro lado, a alegada hipossuficiência da parte exequente Dr. Rogério 

Lavezzo não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Assim, intime-se-a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

e/ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência.

 Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.
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§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada 

pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC, 

devendo ela promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 2228-25.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GENISSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 Processo n.º 2228-25.2019.8.11.0090 – Código: 66704

Vistos;

Em sede de resposta à acusação o réu pugnou pela desclassificação do 

delito que lhe fora imputado para o crime de lesão corporal, bem como 

requereu a revogação da prisão preventiva, ocasião que sustentou a 

ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Requereu 

alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e 

arrolou testemunhas para serem inquiridas no curso da instrução 

processual (Ref: 30).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da 

medida, uma vez que ainda permanecem presentes os elementos que 

deram causa à decretação da preventiva (Ref: 37).

Vieram-me os autos conclusos para deliberações.

Era o que cumpria a relatar.

DECIDO.

Com efeito, a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, 

ou seja, enquanto presentes os requisitos que deram azo ao decreto 

preventivo é de rigor a manutenção da segregação cautelar do acusado.

Dispõe o art. 312, caput, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e 

indício suficiente de autoria.

Tendo em vista que os motivos que deram azo à decretação da prisão 

preventiva continuam presentes, é de se ver o indeferimento do pleito do 

requerente, senão veja-se:

A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo 

que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do 

final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente 

na conveniência da instrução criminal.

Não se olvida que o Juízo pode conceder ordem de habeas corpus de 

ofício quando se deparar com constrangimento ilegal do direito de ir e vir 

do paciente, contudo não é a hipótese dos autos.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente 

fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não 

havendo falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, o que pleiteia a defesa nada mais é do que a revisão de uma 

decisão prolatada por um Juízo de 1º grau por outro da mesma instância.

A segregação cautelar foi decretada para acautelar a ordem pública, 

coibindo, assim, que o réu volte a atentar contra a vida da ofendida, a qual 

é pessoa do seu círculo de conveniência.

Outrossim, a segregação cautelar se mostra necessária para assegurar a 

aplicação da lei penal, uma vez que após os fatos o réu se evadiu do local 

dos fatos, bem como apresentou nome falso (nome de seu irmão – Sr. 

Gilmar Nogueira da Silva) com intuito de se esquivar da atuação policial, 

sendo de se prognosticar que se esquivará da aplicação da lei penal.

Presentes também os fundamentos que autorizam a decretação de 

custódia cautelar, qual seja, o delito imputado ao acusado ser punido com 

pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer 

alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação 

da prisão preventiva. Pelo contrário - talvez, impelida pela substituição do 

Magistrado que oficia no feito, a defesa apenas repetiu o pedido 

anteriormente apreciado, atrasando, assim, a marcha processual 

desnecessariamente.

Resta mantida a necessidade da manutenção da segregação provisória, 

revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 

319, do CPP).

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.

Com efeito, o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio 

qualificado para o delito lesão corporal requer apreciação minuciosa dos 

fatos. Logo, não é este o momento processual oportuno para avaliar tal 

tese, eis que envolve o mérito da acusação, necessitando da devida 

instrução criminal.

DISPOSIÇÕES FINAIS

a) considerando que permanecem os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado JOSÉ GENISSON DA SILVA;

b) considerando a ausência das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, as quais se referem à absolvição sumária, DEIXO de 

absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o dia 09 de março de 2020, 

às 13h00min, a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que se 

tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o réu.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a maior brevidade, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, 14 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67008 Nr: 2456-97.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE SOUZA PONCIANO, 

CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2456-97.2019.8.11.0090 – Código: 67008
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Vistos;

Cuida-se de AÇÃO PENAL para apurar os crimes de homicídios 

qualificados (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do 

Código Penal, c.c artigo 7° da Lei 11.340/06 e artigo 121, § 2º, inciso II e IV, 

c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal) em tese praticados por 

CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA e CLAUDINEI DE SOUZA PONCIANO 

contra ROMARIO FOGAÇA FIEL e MAYZA OLIVEIRA DA SILVA.

O acusado CLEBERSON ARAÚJO DA SILVA requereu a revogação da 

prisão preventiva, pois, no seu entender, não se fazem presentes os 

requisitos para sua segregação cautelar. Alternativamente, clama pela 

concessão de liberdade provisória condicionada à aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão (Ref: 7).

Instado a se manifestar sobre o pedido da defesa, o Parquet opinou pela 

manutenção da prisão preventiva do acusado, afirmando que não há nos 

autos alteração do quadro fático que sustente a concessão de liberdade 

provisória (Ref: 12).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

A prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, 

enquanto presentes os requisitos que deram azo ao decreto preventivo é 

de rigor a manutenção da segregação cautelar do acusado.

Dispõe o art. 312, caput, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e 

indício suficiente de autoria.

Tendo em vista que os motivos que deram azo à decretação da prisão 

preventiva continuam presentes, é de se ver o indeferimento do pleito do 

requerente, senão veja-se:

A revogação da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de fato novo 

que altere a situação fática que ensejou a sua decretação – a exemplo do 

final da instrução, quando a segregação cautelar se funda exclusivamente 

na conveniência da instrução criminal.

Não se olvida que o Juízo pode conceder ordem de habeas corpus de 

ofício quando se deparar com constrangimento ilegal do direito de ir e vir 

do paciente, contudo não é a hipótese dos autos.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente 

fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não 

havendo falar em constrangimento ilegal.

Dessa forma, o que pleiteia a defesa nada mais é do que a revisão de uma 

decisão prolatada por um Juízo de 1º grau por outro da mesma instância.

A segregação cautelar foi decretada para resguardar a ordem pública, 

coibindo, assim, que o réu volte a delinquir, uma vez que, segundo o 

Magistrado antecessor "o autuado, num primeiro exame, demonstra 

profissionalismo, ousadia e frieza na prática delitiva".

Acresce-se que o réu supostamente se envolveu em novo delito - ação 

penal n.º 2458-67.2019.8.11.0090 (Código: 67009), em que responde na 

companhia do corréu Claudinei de Souza Ponciano por roubo - daí, porque 

a prisão cautelar evita a reiteração delitiva.

Diante dos apontamentos supramencionados, verifica-se a que 

manutenção da prisão preventiva é necessária para acautelar a ordem 

pública, pois os elementos constantes no caderno processual apontam 

que o custodiado é useiro e vezeiro na prática de crimes. Logo, sua 

conduta é diversa daquela esperada por quem vive em sociedade.

E mais, acaso a acusação logre êxito em comprovar os fatos descritos na 

denúncia, é deveras possível que o regime inicial para o cumprimento de 

pena seja fechado - não se falando em desproporcionalidade da medida.

Presentes também os fundamentos que autorizam a decretação de 

custódia cautelar, qual seja, o delito ser punido com pena privativa de 

liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Nesse passo, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer 

alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação 

da supramencionada decisão.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação 

provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 319, do CPP).

Por fim, quanto à alegação de que o acusado possui condições 

favoráveis, pois é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, tais 

predicados, por si só, não são suficientes para o deferimento da liberdade 

provisória – até porque é isso que se espera de quem vive em sociedade. 

Sim, pois “(...) Eventuais condições pessoais, como bons antecedentes, 

primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não amparam a 

pretensão de revogação da prisão preventiva, quando esta tem esteio na 

necessidade em concreto da segregação cautelar da paciente”. (TJ-MT; 

HC 129450/2011; Porto Esperidião; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 15/02/2012; DJMT 05/03/2012; Pág. 43).

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.

Por todo o exposto, uma vez que permanecem os requisitos dos art. 312 e 

313 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu CLEBERSON ARAÚJO 

DA SILVA.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 

24.126/SC), INTIME-SE a defesa do acusado CLEBERSON ARAÚJO DA 

SILVA para apresentar Resposta à Acusação no prazo legal, haja vista 

que seu comparecimento ao feito supre a ausência de citação pessoal.

Após a apresentação de defesa, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

verificação das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE o necessário com a máxima urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36584 Nr: 288-06.2011.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDSH, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.241, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 288-06.2011.811.0090, Protocolo 

36584, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37552 Nr: 110-23.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ESTECA, FRANCISCA MARIA ESTECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERSON BORSTEL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE RESFRIADORES - FRIOMAX, ALEXANDRO SOTTE DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleison Machado Schutz - 

OAB:62206-RS

 Vistos.

As pessoas favorecidas desta ação são pessoas idosas, fazendo jus à 

prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo único, 

inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. Assim, 

anote-se a referida prioridade em todos os sistemas.

Com base nas cópias da CTPS da parte autora (fls. 126/131), extrato de 

movimentação das contas bancárias com rendimentos compatíveis ao 

benefício (fls.133/136 ), e situação das declarações de imposto de renda 

de pessoa física (fls. 137/140 ), DEFIRO a gratuidade da justiça à parte 

autora, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 
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CRFB/88.

De outro lado, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45636 Nr: 38-02.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI CHAUÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma Terezinha Cielo Mânica - OAB:OAB/MT 

3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6578

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de Ref: 155 deste 

Juízo que determinou a comprovação da hipossuficiência alegada pela 

parte autora.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois que tempestivos.

De início, deixo de intimar a parte contrária para manifestação, pois que o 

eventual acolhimento do recurso, embora implique em eventual 

modificação da decisão embargada, não implicará em prejuízo para a parte 

ré (art. 1.023, § 2º, do NCPC).

No mérito, o pedido do embargante merece acolhimento.

Com efeito, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, pois que em consulta realizada em sistemas de buscas 

patrimoniais disponíveis a este Juízo nada foi encontrado em nome da 

parte requerente e/ou foram encontrados vínculos empregatícios com 

rendimentos compatíveis com o benefício pretendido, nos termos do § 3º, 

do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

contradição da decisão e com isso DEFIRO a gratuidade da justiça 

anteriormente concedida à parte embargante, nos termos do art. 1.022 e 

seguintes do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intime-se a parte requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificar que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 28-65.2007.811.0090

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:22577/O

 Vistos.

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intime-se a parte requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificar que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência;

b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito.

Deixo de intimar a parte requerente considerando que ela já especificou a 

prova que pretende produzir e/ou pugnou pelo julgamento antecipado do 

mérito (fls.109/112).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33212 Nr: 173-24.2007.811.0090

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRAS SOARES, LOURDES FÉLIX SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO DIAS DA SILVA, JOSÉ DE 

OLIVEIRA, IVAINE MOLINA, CLEMENTE GOMES DA SILVA, JOSÉ 

JEFERSON PEREIRA, ELIZABETE DE OLIVEIRA MOLINA, DARCI ZICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

Postergo a análise do pedido de designação de audiência de instrução e 

julgamento e de produção de prova pericial, uma vez que a parte requerida 

que pugnou pela produção desta última faleceu, conforme certidão de 

óbito em anexo.

Outrossim, SUSPENDO o feito por 60 (sessenta) dias e DETERMINO seja a 

parte autora intimada para, no mesmo prazo, proceder à indicação e 

citação do espólio, sucessor e/ou herdeiros da parte falecida, nos termos 

do art. 313, inciso I, e § 2º, inciso II, c.c. o art. 689, todos do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36840 Nr: 523-70.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGEVALDO AMARAL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. [...] Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), além de outros documentos que julgar pertinentes 

a fim de se aferir eventual hipossuficiência.[...] [...] III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e 

indicar concretamente os motivos que ensejaram a decisão embargada, 

que determinou a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 

1.022 e seguintes do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem a 

comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela 

parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC, 

devendo ela promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34935 Nr: 270-53.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVEIRA TARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para indicar a 

conta bancária para transferência dos valores depositados a título de 

honorários sucumbenciais, já que ausente nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31504 Nr: 73-40.2005.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:MT 7.0l0, NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB:23643/B OAB/MT

 Intimação das partes, acerca da Decisão abaixo transcrita. "Vistos.

Chamo o feito à ordem para corrigir, de ofício, a inexatidão material da 

sentença de fl. 305, na autorização do art. 494, inciso I, do NCPC.

É que a apontada sentença determinou que a condenação em custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios deveria ocorrer na 

forma ajustada pelas partes. Todavia, não houve tal estipulação no acordo 

de fls. 294/295.

Assim, RETIFICO parcialmente a sentença prolatada para fazer constar 

onde se lê:

“Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes, salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.”

Leia-se:

“Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas caso haja o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.”

Intime(m)-se.

Permanecem intactos os demais termos da sentença retro.

Cumpra-se no que couber a sentença anterior."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35105 Nr: 441-10.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENIR BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para indicar a 

conta bancária para transferência dos valores depositados a título de 

honorários sucumbenciais e valor principal, já que ausente nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-16.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do (a) advogado (a) do polo ativo para que tome ciência quanto 

a certidão de referência ID 26001083 que designou audiência de 

conciliação para o dia 10 de dezembro de 2019 às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-98.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente para que tome ciência 

da certidão de referência ID 26007691 que designou audiência de 

conciliação para o dia 10 de dezembro de 2019 às 14:00, a ser realizada 

na sala de audiências do Fórum da Comarca de Nova Canaã do Norte - 

MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-49.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEX CONTABILIDADE (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DÓ RÉ MI BABY MODA INFANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO(A))

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000003-49.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ROSANGELA ROCHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DÓ RÉ MI BABY MODA INFANTIL, LEX 

CONTABILIDADE, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Carência 

da ação – ausência de pedido Deixo de acolher a preliminar de ausência 

de causa de pedir, visto que a petição inicial encontra-se em ordem. II.2 – 

Da ilegitimidade ativa Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa em 

razão do direito constitucional de ação. II.3 – Da ilegitimidade passiva A 

requerida Lex Empresa Contábil suscitou sua ilegitimidade passiva, uma 

vez que o proprietário do imóvel é o Sr. JÚLIO GIACOMIN, contudo, deixo 

de acolher a preliminar, haja vista que restou comprovado ser este sócio 

da requerida. II.3 – Mérito Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, 

do CPC. Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS proposta por 

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS em face de DÓ RÉ MI BABY MODA 

INFANTIL, LEX CONTABILIDADE, ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Os pedidos formulados pela parte 

autora não merece prosperar. Isso porque verifico que a parte autora não 

instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, a fim de demonstrar ato ilícito ou cobrança abusiva por parte da 

demandada, ou seja, não acostou aos autos contrato de locação em que 

consta a cláusula que fundamenta seu pedido, ou seja, obrigação do 

locador de transferir a unidade de energia elétrica. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-78.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RAMPAZO SUTANA (REQUERENTE)

VANDA DA FONSECA (REQUERENTE)

GABRIELA AZEVEDO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

IZA GRACIELE DOS SANTOS (REQUERENTE)

POLIANA MENDES DE SA (REQUERENTE)

MARCIANA DOS SANTOS CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EIDE CRISTINA MARTINS NOGUEIRA (REQUERENTE)

MARA RODRIGUES FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-78.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:BEATRIZ 

RAMPAZO SUTANA e outros (7) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MACIEL DA SILVA GARCIA, JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA POLO 

PASSIVO: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: NOVA CANAÃ NORTE - J.E 

- AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: 

RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-50.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA CINTI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000281-50.2018.8.11.0090 REQUERENTE: IZAURA CINTI COSTA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20024143 - Págs. 1/3, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20024145 - Págs. 1/53), eis que tempestivo 

(Num. 20906702 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-87.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA APOLINARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000285-87.2018.8.11.0090 REQUERENTE: RAIMUNDA APOLINARIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. De início, com base no 

histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

19965453 - Págs. 1/5, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 19965454 - Págs. 1/83), eis que tempestivo 

(Num. 20903778 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-05.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA APOLINARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000284-05.2018.8.11.0090 REQUERENTE: RAIMUNDA APOLINARIO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. De início, com base no histórico 

de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Num. 

20021472 - Págs. 1/5, com rendimentos compatíveis ao benefício, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o 

prévio juízo de admissibilidade do recurso é de competência do primeiro 

grau no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante Enunciado nº 

166 do FONAJE: “ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo 

prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX 

Encontro - Maceió-AL).” Assim, RECEBO o recurso inominado interposto 

pela parte reclamante (Num. 20021475 - Págs. 1/52), eis que tempestivo 

(Num. 20906534 - Pág. 1), apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as 

contrarrazões ao aludido recurso no prazo de 10 (dez) dias, na 

disposição do art. 42, § 2º, da Lei 9.099/95 Após, com ou sem o aporte 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com 

as nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Nova Canaã 

do Norte, 17 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-36.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOCARLOS CALDAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000075-36.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOCARLOS CALDAS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por JOCARLOS CALDAS RODRIGUES 

em face de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a parte autora que foi 

inscrita no cadastro dos inadimplentes no valor de R$ 63,38 (sessenta e 

três reais e trinta e oito centavos), contudo, não conhece a dívida e não 

possui relação jurídica com a ré. O pedido da parte autora não merece ser 

acolhido. É que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório 

subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, 

demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a acionada. E, tendo 

a parte ré juntado aos autos extrato da conta corrente da parte autora 

demonstrando a utilização, bem como o fato deste ter admitido o débito em 

audiência de conciliação, fatos estes não impugnados, é que se mostra 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-66.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CALDAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000073-66.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE CARLOS CALDAS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 
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Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, o Juizado Especial e da Fazenda Pública da 

Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano 

moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Estelionato Art. 171 

- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 
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endereço. II.2 - Das arguições preliminares e prejudicial As arguições 

preliminares da ausência das condições da ação e inépcia da inicial e 

prejudicial da prescrição da pretensão autoral formuladas pela parte ré 

restam prejudicadas com o exame do mérito, como se verá. II.3 - Do mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. Malgrado a contestação da parte ré não tenha trazido nada 

de concreto a respeito da objurgada relação jurídica, na audiência de 

conciliação realizada em 19/06/2018 (Num. 14267817 - Pág. 1/2), a parte 

autora confidenciou ter contraído empréstimo bancário com aquela, tudo 

em MANIFESTA DISCREPÂNCIA com a petição inicial: “(...) Ao questionar o 

autor ele informou que possuía conta com o banco Bradesco na cidade de 

Ariquemes - Rondônia e que contraiu empréstimo na boca do caixa no 

valor aproximado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos) tendo pago 

somente uma parcela. como visto, de suas declarações colhidas nesta 

solenidade, a parte autora confessa que contraiu empréstimo com a parte 

reclamada, estando inadimplentes com as parcelas. (...)” (sic). Assim, 

vê-se que a presente demanda se enquadra justamente na hipótese 

delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes atua na Cidade de Alta Floresta, 

tendo escritório profissional na Rua A, nº 199, Sala D, Setor A. Segundo 

porque a referida advogada tem centenas de ações tramitando perante 

diversos Juizados Especiais deste Estado a saber com os seguintes 

quantitativos: Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 

15, Nova Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 

03, Sorriso 50 e Água Boa 12, com potencial de ostentar petições iniciais 

idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de relações de 

consumo e despidas de lastro probatório mínimo, nem mesmo de 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Terceiro porque em outras ações 

em trâmite nesta Comarca, propostas pela referida advogada, 

reconheceu-se a má-fé da postulação com condenação 

EXCLUSIVAMENTE da parte autora por litigância de má-fé em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

também sobre o valor da causa, a exemplo dos Processos n.º 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0 ,  1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  e 

1000090-39.2017.8.11.0090, com decisões prolatadas em 21/08/2018, 

22/11/2018 e 23/11/2018. Quarto porque nas audiências de conciliação 

realizadas nos Processos n.º 1000073-66.2018.8.11.0090 (Num. 

14267817 - Pág. 1/2), 1000074-51.2018.8.11.0090 (Num. 14268778 - Pág. 

1/2), 1000075-36.2018.8.11.0090 (Num. 14269223 - Pág. 1/2) e 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2), assim como 

neste feito, os clientes da advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes 

ADMITIRAM a existência de relação jurídica com a parte ré, ao revés do 

que consta das petições iniciais, de que jamais teriam se utilizado dos 

serviços desta: Quinto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Nova Canaã do Norte, em data determinada, mas 

em padrão formulário e sem reconhecimento de firma, o que levanta 

dúvidas sobre o efetivo deslocamento da causídica da Comarca de Alta 

Floresta para Nova Canaã do Norte, ainda que haja proximidade, indício 

que é reforçado porque ela sequer compareceu à audiência de 

conciliação em todos os processos em que atua nesta Comarca de Nova 

Canaã do Norte, como se vê das atas dos autos n.º 

1 0 0 0 0 6 2 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 8 1 9 9 8  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 3 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 7 3 0 6 2  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 8 6 0  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 4 5 7  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 0 5 1 4  -  P á g .  1 ) , 

1000073-66 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14267817  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000074-51 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14268778  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000075-36 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14269223  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000076-21 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14027516  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2) e 

1000090-39.2017.8.11.0090 (Num. 12738551 - Pág. 1). Sexto porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes, a exemplo das ações acima 

mencionadas, sequer compareceu à audiência de conciliação deste 

processo, como se vê do Num. 14267817 - Pág. 1/2. Sétimo porque houve 

a propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia 

resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo 

de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de 

respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no 

caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Oitavo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, confessada pela parte autora a 

existência da dívida e a respectiva negativação, o que em MANIFESTA 

CONTRADIÇÃO com o petitório inicial, emerge a má-fé por haver: a) 

pretensão contra fato incontroverso; b) alteração da verdade dos fatos; e 

c) uso do processo para conseguir objetivo ilegal, na dicção do art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, pelo que legítima a inscrição no cadastro de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar pela parte ré. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a 

parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, 

notadamente pela fundamentação da petição inicial de Num. 13096148 - 

Pág. 2 e 9: “(...) O Autor tomou conhecimento, de forma constrangedora, 

que seu nome consta indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, 

cuja restrição de origem do Réu, entretanto, o Autor desconhece a dívida, 

pois jamais utilizou os serviços do Réu.” (sic), bem como do pedido do item 

d: “d) ao final seja a ação julgada totalmente procedente, e declarando 

inexigível a dívida cobrada pelo Réu, com a devida retirada do nome do 

Autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar o Réu ao 

pagamento, a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).” (sic), o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, atribuída em R$ 10.985,04 (dez mil, novecentos e oitenta e 

cinco reais e quatro centavos), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. Alfim, ressaltamos que casos ordinários 

são tratados ordinariamente, casos excepcionais são tratados 

excepcionalmente, em observância à máxima aristotélica e à coesão do 

ordenamento jurídico. Vale dizer, a parte autora ao fazer valer uma 

inverdade arcará com todos os consectários legais de sua conduta, nada 

resvalando no advogado que contratou, como não poderia ser diferente. 

Porém, quando há indícios de captação de cliente e indução ou 

manutenção em erro da própria parte autora, a interpretação deve ser 

excepcional pela gravidade da conduta do profissional, o que requer a 

atuação excepcional para se reprimir o abuso. Não se olvida de que o 

advogado goza da garantia de, em caso de litigância de má-fé, ser 

processado em ação própria, o que a observar o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. 

O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 

advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 

ação própria.” Entanto, e como já dito, a incidência de tal norma deve se 

dar para os casos ordinários. Em casos excepcionais, como este, a 

tratativa deve ser outra. Primeiro porque se ilude a parte autora ao fazer 

crer ser abusivo e ilícito às empresas e aos fornecedores a inserção do 

nome dela em cadastro de inadimplentes sem ao menos se advertir das 

graves consequências a que sujeita ao se levar inverdades perante o 

Poder Judiciário. Segundo porque cultua valores antiéticos, influenciando 
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negativamente pessoas humildes e de pouco conhecimento, corruptelas 

que vão se disseminando no espectro social e ganham dimensão nacional 

pelo efeito contágio (teoria do condicionamento operante), como é o caso 

da indústria do dano moral (quando a pessoa percebe o familiar, o vizinho, 

o amigo obtendo este tipo de vantagem, ela naturalmente adere à conduta 

pelo aprendizado por associação, principalmente em tempos de crise 

econômica com desemprego na casa dos 13,1% a 11,9%, ocupando o 

Brasil a 10ª posição do ranking dos países mais desiguais, não obstante 

seja a 9ª economia do mundo, segundo dados de 2017 da Organização 

das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional). Terceiro porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam. Quarto porque induz a erro o magistrado e 

utiliza a chancela do Poder Judiciário para a prática de atos criminosos. 

Quinto porque as partes autoras, pessoas humildes que são, além de 

possivelmente vítimas de estelionato, acabam ainda condenadas por 

litigância de má-fé, custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Sexto, e talvez o mais importante, porque as ações 

fraudulentas são arquitetadas pelos advogados por iniciativa exclusiva, as 

quais, embora intentadas em nome da parte autora, mascaram, em 

verdade, um pedido que na verdade são deles, advogados. Acredita-se 

fielmente que a OAB/MT defenda a atuação proba, legítima e ética por 

parte de seus filiados, lembrando da nocividade das fraudes que são 

intentadas em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a prejudicar 

sobretudo a população e a própria classe da advocacia, que se depara 

com uma avalanche de ações inidôneas sendo julgadas em detrimento das 

legítimas. Daí porque a multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, 

não sendo justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal 

condenação, na autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício 

ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas 

as arguições preliminares e prejudicial; b) CONDENO a parte autora e sua 

advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.985,04 

(dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), o que 

perfaz o montante de R$ 1.098,50 (um mil, noventa e oito reais e oitenta e 

cinquenta centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU(UA) 

ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do 

NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo 

da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também 

do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas 

custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De 

ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar 

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento 

do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 

que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pela advogada da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pela Dra. Natalia Fernanda Moraes: 

Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova 

Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, 

Sorriso 50 e Água Boa 12, ações com potencial de ostentar petições 

iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de 

relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo; d) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Colíder, 13 de dezembro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-83.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CARLA RIBEIRO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))
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UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000003-83.2017.8.11.0090. REQUERENTE: ERICA CARLA RIBEIRO 

MENDES REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por ÉRICA CARLA RIBEIRO MENDES 

em desfavor de UNOPAR –EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A. Os pedidos formulados pela parte autora merecem parcial 

acolhimento. Isso porque a parte autora informa que foi inscrita 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, mesmo tendo realizado 

a negociação do débito e o pagamento. Por outro lado, a requerida não 

apresentou qualquer documentação que pudesse justificar as 

irregularidades relatadas, não se desincumbindo de seu ônus probatório 

subjetivo, nos termos do art. 333, II, do CPC. Ao revés, a contestação foi 

apresentada de forma genérica, carecendo de documentos e argumentos 

a afastar os fatos apresentados na inicial, sequer havendo juntada do 

contrato de adesão ou mesmo das gravações ou das respostas aos 

inúmeros registros de atendimentos administrativos. Sendo incontroversa 

a relação de consumo, cabia à empresa reclamada a prova da suposta 

inadimplência da parte autora. Daí que, inexistindo tal prestação, além de 

injusta e desarrazoada a cobrança. Por fim, verifico a hipótese de dano 

moral indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva 

lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, o 

consumidor viu-se obrigado, a se valer do poder judiciário para ver seu 

direito resguardado, fator de perda do tempo livre, gerador de transtornos 

em sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, 

assim, o dever de indenizar. Na análise do quantum indenizatório, a título 

de dano moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, observam-se os critérios 

elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes para 

aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC/15, para o fim de: 1. 

DECLARAR a inexistência de débito referente a dívida em litígio no valor de 

R$375,68 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

2. CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) ao reclamante, a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ). Indeferido o pedido de gratuidade 

judiciária, consoante fundamentação acima, mas sem custas processuais 

e honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000065-89.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE WELLINGTON MARTINS 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Indeferimento da petição inicial - falta de extrato 

oficial Deixo de acolher a preliminar em razão da validade do extrato 

juntada no exordial e da pesquisa realizada pelo juízo quando da 

concessão da liminar. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO proposta por WELLINGTON MARTINS ALVES em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, 

inexistindo, no particular, demonstração da conduta abusiva a 

responsabilizar a parte acionada. Para que se possa falar em eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, é 

indispensável que a parte reclamante apresente um mínimo de lastro 

probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil). No respeitante: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...) 1. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos 

aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua 

hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 
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1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo 

NOVA CANAÃ DO NORTE, 3 de abril de 2019. Fernando Kendi Ishikawa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-93.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA CINTI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte reclamante para que tome ciência 

quanto ao inteiro teor da certidão de referência 28143639, que redesignou 

à audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 13:30h, 

a ser realizada na sala de audiências do Fórum da Comarca de Nova 

Canaã do Norte - MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-78.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RAMPAZO SUTANA (REQUERENTE)

VANDA DA FONSECA (REQUERENTE)

GABRIELA AZEVEDO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

IZA GRACIELE DOS SANTOS (REQUERENTE)

POLIANA MENDES DE SA (REQUERENTE)

MARCIANA DOS SANTOS CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EIDE CRISTINA MARTINS NOGUEIRA (REQUERENTE)

MARA RODRIGUES FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000003-78.2020.8.11.0090. REQUERENTE: BEATRIZ RAMPAZO SUTANA, 

EIDE CRISTINA MARTINS NOGUEIRA, GABRIELA AZEVEDO DE 

MAGALHAES, IZA GRACIELE DOS SANTOS, MARA RODRIGUES 

FONSECA DA SILVA, MARCIANA DOS SANTOS CEZARIO DE OLIVEIRA, 

POLIANA MENDES DE SA, VANDA DA FONSECA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE NOVA CANAA DO NORTE Vistos. Cuida-se de “ação de reintegração 

de cargo público cumulada com pedido de tutela de evidência e 

indenização por danos morais” ajuizada por BEATRIZ RAMPAZO SUTANA, 

EIDE CRISTINA MARTINS NOGUEIRA, GABRIELA AZEVEDO DE 

MAGALHÃES, IZA GRACIELE DOS SANTOS, MARA RODRIGUES 

FONSECA DA SILVA, MARCIANA DOS SANTOS CEZARIO DE OLIVEIRA, 

POLIANA MENDES DE SÁ e VANDA DA FONSECA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE. Aduz na inicial, em apertada 

síntese, que as autoras se submeteram ao processo seletivo público 

realizado pelo Município para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 

logrando aprovação, motivo por que foram contratadas para exercerem as 

funções. Alega que o edital do certame previu que o provimento das 

vagas seriam por tempo indeterminado, porém, a contratação teria se 

realizado de forma temporária (01 ano). Afirma que após o período 

estipulado no contrato as requerentes foram demitidas. Requer, em sede 

de tutela de evidência, o deferimento de medida liminar a fim de o Município 

seja compelido a reintegrá-las aos cargos para os quais foram aprovadas 

no processo seletivo, ante a constatação do direito liquido e certo violado. 

É o sucinto relatório. DECIDO. Como é de trivial sabença, a concessão 

inaudita altera parte de medida de urgência constitui hipótese excepcional, 

verificável somente no caso de risco do próprio direito ou quando houver 

possível prejuízo advindo da ciência prévia da parte contrária dos termos 

da ação. No caso em tela, entendo que as provas amealhadas na inicial 

não reúnem todos os requisitos necessários para se auferir, com 

segurança, a suposta ilegalidade cometida pela parte requerida, porquanto 

muitos detalhes circundam um processo seletivo, e entendo pertinente 

colher a manifestação da parte requerida antes de tomar a decisão mais 

acertada no caso concreto. Tem-se que a legislação pátria recomenda 

que Poder Judiciário interfira com parcimônia em questões sensíveis do 

arcabouço constitucional, tal como o direito à reintegração ao cargo 

público, sobretudo porque a decisão aqui proferida poderá impor 

obrigações ao executivo municipal, que é poder autônomo dotado de 

auto-organização. Ademais, a medida não impõe risco ao direito do 

requerente, que terá, indubitavelmente, reconhecido o direito subjetivo à 

reintegração caso não se constate, na resposta a ser eventualmente 

prestada pelo requerido, qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do seu direito, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Salienta-se que a possibilidade de postergar a análise do pedido 

antecipatório encontra amplo amparo na jurisprudência pátria e não implica 

no indeferimento da decisão liminar vindicada, tão somente abre a 

possibilidade de o juiz, antes de deferir o pedido, colher o contraditório 

quando verificar que a parte contrária, sendo cientificada da medida, pode 

torná-la ineficaz. Pelo exposto, POSTERGO a análise do pedido de tutela 

de evidência para após a manifestação da parte requerida. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (art. 139, inc. VI, do CPC e 

Enunciado nº. 35 da ENFAM). CITE-SE a parte requerida para contestar o 

feito no prazo legal, sob pena das cominações de praxe. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 850 de 1782



 RESOLVE:

 NOMEAR NATHALIA ROCHA PEREIRA , brasileira, solteira, portadora do 

RG nº 2591433-2 SSP/MT e do CPF nº 054.545.021-70, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE - VIII da 

Comarca de Nova Monte Verde, com efeitos a partir da Assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 17 de janeiro de 2020.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 25882

 PORTARIA Nº. 09/2020/NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR LUCAS EDUARDO QUERINO DO CARMO, brasileiro, solteiro, 

Bacharel em Direito, portador do RG nº 1230752 SSP/RO e do CPF nº 

021.159.032-00, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II - 

PDA-CNE - VIII da Comarca de Nova Monte Verde, a partir desta data.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 (25882)

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-85.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PATRICIA DE MANTOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO FUENTES OAB - PR53777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCEO FABRIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Reitero pela derradeira vez a intimação id. 27069157. SEDE 

DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC (...) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-77.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SOUZA DA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Considerando o desinteresse da parte-requerida na realização de 

audiência de conciliação, CANCELA-SE a audiência designada para o dia 

05.02.2020, às 14h00min. No mais, como fora apresentada a contestação, 

apresentando documentos novos, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-autora para apresentar impugnação, no prazo legal; 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem resposta, conclusos. Intimar. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-27.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 05.02.2020, às 15h00min e 

REDESIGNA-SE para o dia 21.02.2020, às 09h00min. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência; 2. CITAR a parte-requerida para 

que tenha conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que 

compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, 

após a audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para 

contestar, sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, 

ser nomeado um Defensor; 3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo 

conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 4. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação no prazo legal 

ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito; 5. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000565-21.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIMEIRE MOURA MILLNITZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000565-21.2019.8.11.0091. 

REQUERENTE: SANDRO ROBERTO DA SILVA, M. M. DA S. REQUERIDO: 

ESTE JUIZO Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo pelo artigo 147, 

inc. I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por ora, intime-se as 

partes a requerer o que for de direito, bem como dê-se vista ao Ministério 

Público para conhecimento e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Tendo em vista que o requerido não se opôs a pretensão do autor, nada 

sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. NOVA MONTE VERDE, 26 de novembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-25.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000573-95.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JUREMA DE FREITAS (REQUERENTE)

JOCELI DE OLIVEIRA MARCOSSI (REQUERENTE)

ABILIO FERREIRA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

ROMALINA FERREIRA DOS SANTOS SCHADEK (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

ANGELINA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIVONSIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

ARACELI DAIANA AGUIAR BONASSOLI OAB - PR43731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERTRUDES FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

ELIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000573-95.2019.8.11.0091. 

REQUERENTE: EVA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA JUREMA 

DE FREITAS, ANGELINA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, ROMALINA 

FERREIRA DOS SANTOS SCHADEK, ABILIO FERREIRA DOS SANTOS 

NETO, JOCELI DE OLIVEIRA MARCOSSI, DIVONSIR DE OLIVEIRA, 

MARIANA SOUZA SANTOS REQUERIDO: ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, 

GERTRUDES FERREIRA SANTOS DESPACHO Vistos, etc. Conforme se 

observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não possuir 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, pleiteou 

assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De acordo com 

o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República dispõe que: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Desta 

feita, o artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil, o qual trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais 

externos de capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício 

da justiça gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DERECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO 

FILHOMENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se reduz o montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 26 de novembro de 

2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000074-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JHONE LACERDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC (...) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000315-85.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LOPES SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC (...) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-36.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LAGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-40.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000415-40.2019.8.11.0091 REQUERENTE: AUTOR(A): LUIZ CARLOS 

ROSA REQUERIDO: RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria 

por Idade de Trabalhador Rural ajuizada por AUTOR(A): LUIZ CARLOS 

ROSA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando por tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário. Recebida a inicial, foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita. A tutela antecipada foi indeferida no ID nº 

22632523. Citado, o requerido apresentou contestação suscitando 

preliminar de prescrição das prestações vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, bem como afirmou, em 

síntese, não estarem preenchidos os requisitos legais para concessão do 

benefício. Ao final pugnou pela improcedência do pedido formulado pelo 

autor (ID nº 24059138). Houve impugnação (ID. nº 24196446). Vieram-me 

os autos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Nos termos do 

art. 357 do CPC, passo a sanear o processo. É cediço que, dentro da 

metodologia do trinômio processual (pressupostos processuais – 

condições da ação – mérito da causa), referidas matérias podem ser 

analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não 

se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem ser 

apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão. 1 - DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I) 

Concorrem os pressupostos processuais e estão presentes as condições 

da ação. 2 - DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira 

parte) são os seguintes pontos controvertidos: A) O preenchimento dos 

requisitos para concessão do benefício pleiteado na inicial. 3 - DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III) A lide, da forma como se 

apresenta, demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor 

fazer prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do alegado pelo autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal da 

parte. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Desta forma, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia _14/05/2020, às 

17h. Havendo arrolamento de testemunhas residentes em outras 

comarcas, expeça-se cartas precatórias, com prazo de 60 (sessenta) 

dias. Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência 

acima designada. Com essas considerações observo que não há 

irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e bem 

representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual estão presentes. Por fim, a Prescrição é matéria 

atinente ao mérito da demanda. Esse assunto deve ser alegado dentro do 

mérito, conforme art. 336, verificando, ainda, que tais assuntos 

(prescrição ou a decadência) não estão no rol do art. 337 do CPC, que 

trata das preliminares. Dou o feito por saneado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Monte 

Verde/MT, 26 de novembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-27.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Vistos... Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 05.02.2020, às 15h00min e 

REDESIGNA-SE para o dia 21.02.2020, às 09h00min. Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência; 2. CITAR a parte-requerida para 

que tenha conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que 

compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, 

após a audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para 

contestar, sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, 

ser nomeado um Defensor; 3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo 

conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 4. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação no prazo legal 

ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito; 5. Após, conclusos. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-77.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SOUZA DA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000516-77.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): ISAAC SOUZA DA MOTA RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos, 

etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 14h. 

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado (art. 334, § 9º do CPC), bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 
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Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC. Ainda consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2019. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-77.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SOUZA DA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... Considerando o desinteresse da parte-requerida na realização de 

audiência de conciliação, CANCELA-SE a audiência designada para o dia 

05.02.2020, às 14h00min. No mais, como fora apresentada a contestação, 

apresentando documentos novos, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-autora para apresentar impugnação, no prazo legal; 2. Decorrido o 

prazo, com ou sem resposta, conclusos. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000201-49.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE BACK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA OAB - PR53585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR CORREIA DE DEUS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000201-49.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): MARIA GORETE BACK RÉU: JANDIR CORREIA DE DEUS Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO 

DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS movida por ELIEVERTON CORREIA DE 

DEUS, representado nos autos por sua genitora MARIA GORETE BACK em 

face de JANDIR CORREIA DE DEUS. As partes firmaram acordo quanto 

aos alimentos, pugnando pela homologação e extinção do processo. 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre as partes. Por consequência, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito. Nos termos do artigo 90, §3º, do 

CPC, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, tendo em vista que a transação ocorreu antes 

da sentença. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 18 de dezembro de 2019. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000809-47.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI GALDINO DOS SANTOS NOSSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000809-47.2019.8.11.0091 REQUERENTE: REQUERENTE: IVONI GALDINO 

DOS SANTOS NOSSOL REQUERIDO: REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Analisando os autos observa-se 

que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da qualidade de segurado 

especial do requerente, não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). 

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, 

considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da 

contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. Após, 

concluso. Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, na data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-84.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BACCARIN (EXECUTADO)

ISAIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

CLEUSA ARMI TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO I. Em consulta aos 

autos verifica-se que a parte executada Leonardo Baccarin foi 

devidamente citada e intimada (id. 21967235); II. Quanto aos Executados 

Cleusa e Isaias o extrato juntada no id. 27337627 apresentou vários 

endereços possíveis para citação. Deste modo, impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que diga se 

possui preferência na ordem de endereços para citação ou intimação; III. 

Reitero o impulsionamento id. 222501014 para que a parte Autora proceda 

o recolhimento do valor complementar da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme certidão id. 21967235. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA 

MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-11.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BERNARDO PAULINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Nova Monte Verde (CUSTOS LEGIS)
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MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seu advogado, para que compareça na Secretaria da Vara 

Única, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar e assinar o Termo de 

Compromisso de Inventariante expedido no id. 26945424. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-59.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR BATISTA TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-90.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000733-23.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-55.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DE FATIMA QUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000548-82.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NEKI CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA DA COSTA VITORINO SARAIVA (EXECUTADO)

N. DA COSTA VITORINO SARAIVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Considerando o decurso de prazo para pagamento da 

dívida, impulsiono os autos para recolhimento da diligência relativa ao 

demais atos executórios. Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que efetue o 

recolhimento do valor referente à diligência do Oficial de Justiça por 

intermédio do novo sistema CPD - Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, 

devendo a guia ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 II. Guia para 

deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT (zona urbana) = 

R$390,00. VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00 (quatrocentos e 

quatro reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000533-16.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA OAB - PR53585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76460 Nr: 605-54.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrotécnica Pagliari LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Pagliari - 

OAB:12700/MT

 Código 76460 - Autos n. 605-54.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 
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indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de novembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78764 Nr: 1729-72.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais da Silva Batista Nicoletti, Fernando Nicoletti 

Bovolanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14.601-A, Marcio Rode - OAB:OAB/MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Código 78764 - Autos n. 1729-72.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de novembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 14574 Nr: 60-72.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOAO LEISING - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, PRISCILA ZIADA CAMARGO - 

OAB:14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 14574 - Autos n. 60-72.2004.811.0091

Vistos, etc.

O exequente, à fl. 165, noticia o falecimento do executado, ocorrido na 

data de 14/01/2003, conforme cópia da certidão de óbito de fl. 166.

Com o falecimento da parte executada, cabível a correção do polo passivo 

para constar o ESPÓLIO ou os seus SUCESSORES, a depender do que 

consta no inventário.

No caso dos autos, o executado informou não haver inventário.

Desse modo, DETERMINO a alteração do polo passivo da demanda, 

fazendo constar OS HERDEIROS DE GILMAR LEISING. Proceda-se as 

devidas alterações no sistema apolo e na capa dos autos.

Citem-se os herdeiros, nos termos do art. 690 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de novembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64888 Nr: 851-89.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. Araujo da Hora - ME, Sueli Aparecida 

Araújo da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64888 - Autos n. 851-89.2014.811.0091

 Vistos, etc.

Diante do resultado negativo do leilão judicial, intime-se o exequente para 

requerer o de direito no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente pessoalmente 

para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de novembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69904 Nr: 453-74.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudineia Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Nicanor Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BATISTA LOPES - 

OAB:50407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69904 - Autos n. 453-74.2016.811.0091

 Vistos, etc.

Inicialmente, certifique-se o decurso de prazo para cumprimento da 

obrigação.

De outro lado, tendo em vista que o executado, devidamente citado, 

permaneceu inerte, bem como que não foi possível a imissão na posse do 

bem, intime-se a exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente 

para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

No mais, à contadoria do juízo para efetuar o cálculo da multa, sendo o 

prazo inicial o dia em que se exauriu o prazo para cumprimento voluntário, 

observando o limite imposto à fl. 18.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de novembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70160 Nr: 602-70.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Felipe Gomes Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-A

 Código 70160 - Autos n. 602-70.2016.811.0091

 Vistos, etc.

À vista das petições de fls. 80/81 e 84, tenho que a obrigação foi 

satisfeita.

Desse modo, nos termos do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito.

Proceda a secretaria o levantamento dos valores depositados em favor do 

autor.

Intimem-se.

Após, tudo cumprido, arquive-se com baixas e comunicações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60832 Nr: 665-37.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Poltronieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60832 - Autos n. 665-37.2012.811.0091Vistos, etc.Trata-se de 

cumprimento de sentença no qual o INSS procura reaver os valores 

recebidos pelo ora executado em sede de antecipação de tutela em 

primeira instância. O tema 692 do STJ discute justamente isso, conforme 

ementa que segue:PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA 

PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROPOSTA DE REVISÃO DO 

ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ. DEVOLUÇÃO 

DE VALORES RECEBIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR FORÇA 

DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA POSTERIORMENTE. JURISPRUDÊNCIA 

CONTRÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA MATÉRIA. 

VARIEDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS ENSEJADORAS DE DÚVIDAS 

SOBRE A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. ART. 927, § 4º, DO CPC/2015. 

ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM 

ACOLHIDA. É necessário aguardar a solução do repetitivo para verificar a 

sua abrangência.Desse modo, determino o sobrestamento do presente 

feito até a solução do TEMA 692/STJ.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2019.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1160-13.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Ado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Fixo como pontos controvertidos da ação: a) a ocorrência de conduta 

ilícita por parte do requerido; b) a existência de danos morais, além do 

nexo causal entre aquela conduta e eventual resultado danoso sofrido; c) 

a extensão de eventuais danos; d) c) em caso afirmativo, o quantum 

devido a título de indenização.As partes não estabeleceram convenção 

sobre o ônus da prova (art. 373, §§ 3º e 4º, do CPC), tampouco 

requereram sua distribuição de maneira diversa daquela ordinariamente 

estabelecida (art. 373, I, do CPC).Dessa forma, não sendo o caso de 

inversão do ônus probatório, há que prevalecer, sendo o caso, no 

momento do julgamento, a distribuição estática do ônus da prova, 

insculpida no art. 373 do CPC.Para a solução da causa, defiro a produção 

de prova oral, consistente na oitiva de eventuais testemunhas a serem 

tempestivamente arroladas pelas partes, e depoimento pessoal das 

partes.Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de fevereiro de 2020, às 16h30.Determino o comparecimento das 

partes para prestarem depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as 

do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.O 

comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido pelas 

partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, devendo o rol 

ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob 

pena de indeferimento das oitivas das testemunhas que não tiverem sido 

arroladas em tempo hábil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 1192-18.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 65302 - Autos n. 1192-18.2014.811.0091.

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 100, declaro preclusa a prova oral consistente no 

depoimento pessoal da requerente.

Desse modo, intimem-se as partes para apresentação das razões finais 

no prazo sucessivo de 15 dias, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

 Em seguida ao Ministério Público para manifestação.

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de novembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68740 Nr: 1567-82.2015.811.0091

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CTdCedAdNMV, NdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e torno definitiva a 
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guarda da criança N. de O. S. ao genitor ROMÁRIO FERREIRA DA 

SILVA.Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Sem custas ou condenação em 

honorários.Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se 

a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT 

ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao advogado Mateus 

Leite Cecconello, OAB/MT n. 25.359/O, nomeado para defender os 

interesses da parte ré, por ser pobre nos termos da Lei, FIXO o valor dos 

honorários advocatícios devidos ao profissional em 02 (duas) URHs, R$ 

1.793,01 (um mil e setecentos e noventa e três reais e um centavo) 

conforme art. 303 CNGC.Expeça-se a certidão de honorários.Após, 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde, 21 de novembro de 

2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79194 Nr: 1931-49.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Beatriz de Fátima 

Sueck Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Monte Verde-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência.Deixo de designar audiência de conciliação, com 

fundamento no artigo 334, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de demanda 

que não admite autocomposição.Considerando o comparecimento 

espontâneo da parte requerida, já que apresentou contestação, intime-se 

a parte autora para, querendo, impugna-la, no prazo legal.Após, dê-se 

vista ao Ministério Público para querendo, se manifestar.Por fim, intime-se 

o Estado de Mato Grosso apresentar o cronograma relativo aos 

pagamentos a serem efetivados ao município.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 29 de novembro de 

2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77706 Nr: 1272-40.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania da Silva Justo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, José Pedro Gonçalves 

Taques, Secretário de Saude do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, faculto às 

partes a especificarem provas que ainda queiram produzir, indicando a 

necessidade e pertinência, no prazo de 15 dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 10 de dezembro de 2019.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1232-34.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camargo Vaccaro & Cia LTDA, Aparecido Vaccaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multilit Fibrocimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINA NIGG - 

OAB:32.376 PR

 Código 63212 – Autos n. 1232-34.2013.811.0091

Vistos etc.

Diante do acórdão de fls. 133/136, o qual anulou a sentença de fl. 114, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que for de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 811-44.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De outro lado, em que pese este Juízo tenha deferido anteriormente o 

destacamento de honorários ao antigo patrono da exequente, tenho que o 

pleito deve ser indeferido.Isso porque, com a readequação postulada pelo 

causídico, o destacamento dos honorários sucumbenciais implica na 

mudança de requisitório de precatório para RPV, o que é vedado, 

considerando o pacífico entendimento do STJ, in verbis:AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. 

IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO 

ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a 

expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários 

advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da 

República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários 

contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de 

legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de 

negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância 

para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos 

precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do 

RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do 

STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o 

valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos 

sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda 

Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e 

particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori 

Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, 

do CPC. (RE 1035724 AgR, )Ademais, a relação de confiança que se exige 

da exequente para com seu advogado, também deve existir na via 

reversa, podendo inclusive, caso não seja pago voluntariamente os 

honorários contratuais, o causídico promover sua cobrança por vias 

próprias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67832 Nr: 972-83.2015.811.0091
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Zufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:OAB/MT 4.342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67832 - Autos n. 972-83.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63124 Nr: 1169-09.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63124 - Autos n. 1169-09.2013.811.0091.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que devidamente intimado para se 

manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo do INSS, a exequente 

apresentou concordância (fl. 157).

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado à fl. 

154v, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Em atenção ao pedido de destacamento dos honorários advocatícios 

contratuais, intime-se pessoalmente a exequente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias e para os fins do disposto na parte final do § 4º do artigo 22 

da Lei n. 8.906/94, informe a este Juízo se houve pagamento dos 

honorários contratuais, integral ou parcialmente, devendo sua alegação 

estar comprovada mediante documento que prove a respectiva quitação 

para com o advogado constituído no processo.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63128 Nr: 1173-46.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaira Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63128 - Autos n. 1173-43.2013.811.0091.

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou a concordância 

com os cálculos apresentados (fl. 130v).

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às 

fls. 122/123, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

No mais, em atenção ao pedido de destacamento dos honorários 

advocatícios contratuais (fl. 131), intime-se pessoalmente a exequente, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias e para os fins do disposto na parte 

final do § 4º do artigo 22 da Lei n. 8.906/94, informe a este Juízo se houve 

pagamento dos honorários contratuais, integral ou parcialmente, devendo 

sua alegação estar comprovada mediante documento que prove a 

respectiva quitação para com o advogado constituído no processo.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77555 Nr: 1194-46.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Acácia de Laia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para: a) Condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a aposentadoria rural 

por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 à Sra. 

CONCEIÇÃO ACÁCIA DE LAIA, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento administrativo 

em 27/03/2018 (fls. 13).b) Condenar o réu, ainda, a efetuar o pagamento 

dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal 

retroativa à data da propositura da ação.c) Declarar a natureza alimentícia 

das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada do 

autor, não tem condições de exercer atividade laborativa. d) Conceder à 

requerente CONCEIÇÃO ACÁCIA DE LAIA a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do benefício no prazo de 60 (sessenta) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se 

falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora 

a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da irreversibilidade 

inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, 

REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97).Com 

efeito, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 1081-92.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmarina Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, RIELY CAMILO BORDINI - OAB:MT 25234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77317 – Autos n° 1081-92.2018.811.0091

Vistos etc.

Nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as 

partes a tomarem conhecimento do laudo médico no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 1128-13.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Gomes Pinto, Francisco Maia da 

Silva, Diego da Silva, Cleber de Resende, Ana Izabel Pires Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736, Sabino Ribeiro Soares Neto - OAB:OAB/MT 10861-A

 Código 41390 – Autos n. 1128-13.2011.811.0091.

 Vistos, etc.

Inicialmente observo que Diego da Silva constituiu advogado (fl. 107), 

tendo manifestado, através da defensoria pública, desejo de recorrer às 

fls. 391. Por outro lado, sobreveio petição assinada pelo réu e seu 

advogado às fls. 395 dizendo não possui interesse no recurso.

Sendo assim, à vista das manifestações contraditórias, intime-se, 

pessoalmente, o acusado para que esclareça sobre o interesse de 

recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo apresentar razões 

recursais. Não o fazendo no prazo, venham os autos conclusos para 

designação de advogado dativo para tanto.

De outro lado, considerando que o acusado Marciano Gomes Pinto não foi 

intimado da sentença de fls. 372/383, defiro o pedido de fls. 385 e 

determino sua intimação por edital, com prazo de 90 (noventa) dias, nos 

termos do artigo 392 do Código de Processo Penal. Determino, ainda, a 

intimação dos termos da sentença do Defensor Dativo nomeado às fls. 

115.

Quanto aos réus Francisco Maia da Silva e Cleber Resende, diligencie a 

secretaria a fim de verifica se se encontram recolhidos em 

estabelecimentos penais neste estado, consultando-se os sistemas Apolo 

e Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP. Oficie-se, ainda, à 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH com a 

mesma finalidade, com prazo de 05 (cinco) dias.

Tudo concluído, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37239 Nr: 355-36.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdO, MLdO, VLLdO, BLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para que, 

no prazo de 10 dias, compareça na Secretraria do Juízo afim de retirar o 

Auto de Adjudicação emitido em seu favor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62231 Nr: 387-02.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora para que 

informe os dados bancários , no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73039 Nr: 637-93.2017.811.0091

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LIP, JVdS, KJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428, MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Código 73039 - Autos n.637-93.2017.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente os pretendentes à adoção para que comprovem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a propositura da ação de adoção em face da 

menor Lara Isabela Pereira, sob pena de revogação da guarda provisória 

e cessação do estágio de convivência.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33899 Nr: 1263-98.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do(a) advogado(a) da parte autora 

para que informe os seus dados bancários, bem como os dados da parte , 

no prazo de 05 dias, para expedição de alvará.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 860 de 1782



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62942 Nr: 1000-22.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Mattey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62942 - Autos n. 1000-22.2013.811.0091

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou a concordância 

com os cálculos apresentados.

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 157/158, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do advogado 

constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e outro em 

nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, em 

consonância com os cálculos ora homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte exequente.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, venham os autos à 

conclusão para extinção.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 83112 Nr: 1899-10.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSM, MMPM, ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O, Edgar Campos de Azevedo - OAB:27724O, 

Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 À vista disso, incabível a alteração do regime de cumprimento da prisão 

preventiva, pois além de a medida não garantir a ordem pública e a 

conveniência da instrução criminal, no caso presente estão asseguradas 

as prerrogativas profissionais do advogado, consoante fundamentação 

acima expendida, de modo que INDEFIRO o pedido. No mais, certifique a 

secretaria sobre o prazo para resposta à acusação do acusado Edson 

Campos de Oliveira. Não havendo resposta, venham os autos conclusos 

para nomeação de advogado dativo.Por fim, reitere-se os termos do ofício 

95/2019/GAB/Nova Monte Verde/MT, fazendo consta a advertência para o 

caso de desobediência.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 23 de dezembro de 2019.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77818 Nr: 1343-42.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMG, Karina Milano Jordano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretário de Saude 

do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77818 – Autos n. 1343-43.2018.811.0091

Vistos, etc.

Ante a maioridade civil do requerente, intime-se a parte autora, via DJe, 

para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação do causídico, certifique-se e 

intime-se pessoalmente, no prazo de 05 dias, para mesma finalidade, sob 

pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30601 Nr: 304-98.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moires Luis Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Inácio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARELLA - 

OAB:20342/O, Felipe Augusto Prediger Witt - OAB:25342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 30601 - Autos n. 1275-92.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Por ora, intime-se o leiloeiro oficial a depositar em juízo o produto da 

alienação, prestando as devidas contas, devendo dizer acerca do 

adimplemento dos seus honorários, nos termos do art. 884 e seguintes do 

CPC.

Após, intime-se o executado para se manifestar no prazo de 3 (três) dias, 

quanto ao pedido de segunda penhora (art. 853, do CPC).

Com o decurso do prazo certifique-se.

Consigno que o pedido de fls. 61/63 (penhora eletrônica, inscrição no 

cadastro de devedores e RENAJUD) será apreciado após a formalização, 

nos termos da lei, da hasta pública realizada, já que via de regra a 

segunda penhora não será realizada (art. 851, do CPC) exceto quando “o 

produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente”.

Em que pese restar nítido, por simples cálculo aritmético, que o produto da 

alienação não bastará, é certo que a hasta publica sequer foi homologada 

pelo juízo e não houve o depósito nos autos do montante arrecadado.

Tudo cumprido, tornem conclusos para homologação e assinatura do Auto 

de Arrematação.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76531 Nr: 649-73.2018.811.0091
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Código 76531 – Autos n. 649-73.2018.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de LUIVAN RIBEIRO BALDOINO, devidamente 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática, em tese, do crime previsto 

no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal.

Aportou aos autos a Certidão de óbito do réu à fl. 131.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade em face da morte do agente (fl. 133).

É o relatório sucinto.

Fundamento e Decido.

Prevê o artigo 62 do Código de Processo Penal, que no caso de morte do 

acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o 

Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

 O artigo 107, parágrafo I, do Código Penal, prevê a extinção da 

punibilidade pela morte do agente.

 Assim, comprovado o falecimento do acusado LUIVAN RIBEIRO 

BALDOINO, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE, na forma do artigo 107, 

inciso I, do CP c/c artigo 62 do Código de Processo Penal.

Transita em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 82347 Nr: 1423-69.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 82347 – Autos n. 1423-69.2019.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que não há Defensoria Pública atuando nesta Comarca, bem 

como o teor de certidão de fl. 50, nomeio a Dr.ª Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe, OAB/MT n.º 19.968/O, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar defesa 

prévia, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76785 Nr: 815-08.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Café de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 24141-A

 Código 76785 – Autos n. 815-08.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que não há Defensoria Pública atuando nesta Comarca, bem 

como o teor de certidão de fl. 87, nomeio a Dr.ª Franciele Luciana de 

Oliveira, OAB/MT n.º 24.141/A, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar defesa 

prévia, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68517 Nr: 1416-19.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Francisco Smaniotto, J F Smaniotto 

Madeiras - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169, Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Código 68517 – Autos n. 1416-19.2015.811.0091.

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Fernando 

França Nishikawa – OAB/MT n.º 13.196, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.
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 BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68782 Nr: 1585-06.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Domingos Errerias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ELISÂNGELA BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 62049, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - OAB:PR 37082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 Vistos, etc.

Quanto às provas especificadas pelas partes, defiro a produção de prova 

testemunhal requerida.

 Indefiro o requerimento de fls. 155/156 que objetiva produção de prova 

pericial para demonstração do preço da arroba do gado bovino à época do 

vencimento da obrigação, bem como as oscilações do mercado nesse 

período, uma vez que tais fatos podem ser demonstrados 

documentalmente. Quanto à previsibilidade do “cidadão comum/mediano” 

em perceber o cenário econômico voltado ao mercado agropecuário, o 

fato que se pretende provar independe de exame por experto, podendo 

ser aferido mediante produção de prova oral, consubstanciada no 

depoimento de testemunhas.

Defiro o pedido de compartilhamento das provas orais produzidas no 

processo 0000800-44.2015.811.0091 (Código 67600), com arrimo no 

artigo 372 do Código de Processo Civil, devendo a secretaria trasladar 

cópia dos depoimentos de fls. 316/319 e 490/492 daqueles autos para 

este, de tudo certificando.

 Fixo o prazo comum de 15 dias para apresentação de rol de testemunhas 

(artigo 357, parágrafo 4º, CPC), desde que diversas das já ouvidas no 

processo 0000800-44.2015.811.0091 (Código 67600), devendo as partes 

indicarem qual o envolvimento da testemunha com o fato objeto dos 

embargos e qual ponto pretende provar, sob pena de indeferimento.

Após, venham os autos análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66945 Nr: 375-17.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Domingos Errerias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Ferreira Perini, Paulo Sidnei Perini 

Junior, PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 Vistos, etc.

Determino à secretaria que cumpra o contido na decisão de fls. 180/182, 

certificando nos autos se houve a complementação das custas 

processuais.

Após, venham os autos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67600 Nr: 800-44.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Domingos Errerias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - 

OAB:PR 37082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito 

com fulcro no artigo 487, I do CPC e julgo IMPROCEDENTES os Embargos à 

Execução.Revogo a decisão de fls. 181 e determino a retomada da 

marcha processual do feito 0000473-02.2015.811.0091.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais, bem como em 

honorários advocatícios no importe de R$ 15% sobre o valor da 

causa.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de 

execução de sentença nº 0000473-02.2015.811.0091 (artigo 1.269, 

CNGC).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75747 Nr: 175-05.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 75747 - Autos nº 175-05.2018.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

À vista dos fundamentos da petição de fls. 137/138, bem como da 

documentação que foi juntada às fls. 139/143, reputo seja o caso de 

deferir o pedido em parte, apenas para revogar a aplicação de multa ao 

causídico, uma vez que demonstrou ter envidado esforços no sentido de 

localizar o requerido, muito embora devesse ter informado o juízo sobre 

esses fatos anteriormente, evitando aplicação de penalidade.

De outra banda, mantenho incólume as demais disposições da decisão 

anterior, pois a juntada do instrumento de mandato se deu após decorrido 

o prazo para defesa, de sorte que os atos praticados são nulos.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 132.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 1381-20.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845
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 Vistos...

 Requer o acusado a autorização para se deslocar de sua residência 

(onde se encontra cumprindo prisão domiciliar) para o município de Alta 

Floresta/MT, em veículo próprio, na data de 10.01.2020, no período das 

06h00min até as 19h00min da noite, para fins de manutenção e/ou troca 

da tornozeleira eletrônica.

Quanto ao ponto, não há qualquer óbice, uma vez que o motivo está 

atrelado ao próprio deslinde processual, tendo em vista que o 

deslocamento será para manutenção ou troca da tornozeleira eletrônica.

Frisa-se que o monitoramento por tornozeleira eletrônica foi uma das 

condições fixadas em decisão que concedeu as medidas cautelares e 

converteu a prisão preventiva em domiciliar (fls. 270/271).

Por isso, AUTORIZA-SE seja realizado o translado do réu, em veículo 

próprio, na data de 10.01.2020, no período das 06h00min até as 19h00min 

da noite, CONDICIONANDO à indicação das características do veículo (tipo 

de veículo, placa, condutor, acompanhantes) até o final do expediente da 

data de hoje (09.01.2020, às 19h00min).

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Defesa, COM URGÊNCIA (pessoalmente, se defensor 

nomeado, mas por telefone, se residente em outra Comarca), para que 

informe as características do veículo até o final do expediente da data de 

hoje (09.01.2020, às 19h00min);

2. Juntando as informações solicitadas, OFICIAR à Central de 

Monitoramento Eletrônico para que tome ciência da presente decisão, 

devendo ser desconsiderada a violação do monitoramento eletrônico do 

réu entre as 06h00min às 19h00min do dia 10.01.2020;

3. CIENTIFICAR o Ministério Público;

Nova Monte Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83596 Nr: 2207-46.2019.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Jose Ribeiro Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Leticia Magalhaes - 

OAB:MT0027007O

 Ante o exposto:i.RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto a HAROLDO JOSÉ 

RIBEIRO (alcunha “Gordinho”) pela suposta prática de conduta tipificada 

como infração penal pelo art. 33 da Lei 11.343/06.No mais, levando-se em 

conta a atual situação processual, não vislumbrando fatos que justifiquem 

a custódia do acusado, REVOGA-SE a prisão preventiva, 

CONCEDENDO-SE LIBERDADE PROVISÓRIA ao denunciado HAROLDO 

JOSÉ RIBEIRO (alcunha “Gordinho”), salvo se POR OUTRO MOTIVO 

DEVER PERMANECER PRESO, com as seguintes medidas 

cautelares:a)Obrigação de informar a este Juízo (o que PODE ser feito por 

advogado, em petição) onde está morando e indicar o que está fazendo 

(atividades);b)Proibição de manter contato com Israel de Souza 

Ferreira;c)Recolhimento domiciliar (19h00min às 06h00min) , 

excepcionando-se cultos religiosos e atividade escolar;d)Proibição de se 

ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao Juízo. Obs.: deverá 

haver advertência, quando da soltura (SE FOR O CASO, POIS PODE 

HAVER MOTIVO OUTRO PARA A PRISÃO), de que as medidas cautelares 

ora aplicadas poderão ser substituídas por prisão caso sejam 

descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim como revogadas 

se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos 

termos do art. 282, § 4º, do CPP. Por fim, DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 17/02/2020, às 13h30min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido 

amplo) e também o interrogatório do réu. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 39896 Nr: 1628-16.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:25396/B

 Vistos...

Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, CANCELA-SE a 

audiência designada para o dia 11.02.2020, às 13h30min e REDESIGNA-SE 

para o dia 18.02.2020, às 14h30min.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;

2. INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, pois 

Defensor nomeado, mas por telefone, se residente em outra comarca).

Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74439 Nr: 1445-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Vistos...

Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, CANCELA-SE a 

audiência designada para o dia 11.02.2020, às 13h30min e REDESIGNA-SE 

para o dia 18.02.2020, às 13h30min.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR integralmente a decisão anterior.

Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83363 Nr: 2052-43.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franque Bernerose 

Valentim - OAB:MT0025800O

 Vistos...

Tendo em vista a ausência do Promotor de Justiça na data designada para 

a audiência (Ofício n° 002/2020/PJ/NMV – em anexo), CANCELA-SE o ato 

designado para o dia 05.03.2020, às 16h00min e REDESIGNA-SE para o 

dia 10.03.2020, às 15h00min.

Por isso, à SECRETARIA para:
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1. Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;

2. INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, pois 

Defensor nomeado, mas por telefone, se residente em outra comarca).

Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68645 Nr: 1507-12.2015.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da sentença:

 D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR A INTERDIÇÃO DEFINITIVA 

DE CELSO DE ANDRADE DA SILVA e nomear como curadora sua genitora 

a Senhora Maria Cristina Vabedo da Silva, passando a reger a sua vida, 

seus bens e patrimônio, por ser absolutamente incapaz, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Como dispõe o artigo 755, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, 

determino a produção imediata dos efeitos da sentença e sua inscrição no 

registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial 

de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela.

Expeça-se ofício ao Cartório respectivo para que seja proceda a 

averbação devida no Registro de Pessoas Naturais.

Comunique-se ao Juízo Eleitoral.

Sem custas processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1060/50.

 Com o trânsito em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 11 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71651 Nr: 1645-42.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBM, VLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA JUVILIANA CARNELÓS - 

OAB:OAB/MT 20.851-A, Franciele Luciana de Oliveira - OAB:OAB/MT 

24141-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Lucas de Oliveira 

- OAB:MT 26753-O

 Impulsiono os presentes autos para intimação do Requerido, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente os dados de seu Empregador (Nome, 

CNPJ ou CPF, endereço, inclusive com numeração) para que seja possível 

a expedição de ofício pela Secretaria desta Vara Única da Comarca de 

Nova Monte Verde - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75190 Nr: 1892-86.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, EdJLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Geisse Rodrigues de Souza - OAB:MT0026225O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos já se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 8957-88.2018.816.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSK, AdPK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Wlademir Garbúggio - 

OAB:OAB/PR 17.107, Poliana Bernardielli - OAB:OAB/PR 79.748, 

Willian Tedy da Rocha Brugnole - OAB:OAB/PR 73.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar 

quanto a juntada de documentos (Juntada integral dos autos nº 

1000435-31.2019.8.11.0091), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62290 Nr: 447-72.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Farias, Cleonice Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO SOLICITADO

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, transcorrido o prazo de 

suspensão requerido pela parte Autora nos autos, impulsiono-os para sua 

intimação, para que requeira o que de direito no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66301 Nr: 4-53.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhone Trindade Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONE TRINDADE SOARES, Cpf: 

02458259162, Rg: 19245572, Filiação: Elizabete Trindade e Manoel Soares 

de Souza, data de nascimento: 09/05/1987, brasileiro(a), natural de 

Ji-paraná-RO, convivente, motorista de carreta, Telefone 66 9902-7754. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.689,28 (Dois mil e seiscentos e oitenta e nove 

reais e vinte e oito centavos), no prazo de 5 (dias) , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à 

margem da distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 07 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74495 Nr: 1486-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Bastos da Silva, Willian Barbosa 

Pinto, Gilmar Vieira da Silva, Iran Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN BARBOSA PINTO, Cpf: 

07445916199, Rg: 2987905-1, Filiação: Roseli Francisca Soares Pinto e 

Aparecido Barbosa Pinto, data de nascimento: 30/07/1999, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), mecânico, Telefone 66 

99650-39630 e atualmente em local incerto e não sabido IRAN SANTOS DE 

OLIVEIRA, Cpf: 85930010501, Rg: 1440975752, Filiação: Maria de Fátima 

Ribeiro dos Santos e José Iran de Oliveira, data de nascimento: 

01/10/1993, brasileiro(a), natural de Salvador-BA, solteiro(a), auxiliar de 

secador, Telefone 65 9900-6435. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.455,09 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e nove centavos), no prazo de 5 (CINCO), contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à 

margem da distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 07 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 28-96.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSAFA RIBEIRO DE LIMA, Cpf: 

40658120115, Rg: 559105, Filiação: Maria José dos Santos e Horácio 

Ribeiro de Lima, data de nascimento: 25/02/1965, brasileiro(a), natural de 

Araxás-SP, convivente, comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.613,64 (Um mil e seiscentos e treze reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 5 (DIAS), contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à 

margem da distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68823 Nr: 1603-27.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idinalva Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDINALVA ROSA DOS SANTOS, Cpf: 

01443034185, Rg: 1768109-0, Filiação: Cecilia Rosa dos Santos e Geraldo 

Getrudes dos Santos, data de nascimento: 06/04/1982, brasileiro(a), 

natural de Lobato-PR, casado(a), doméstica. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 5 (DIAS), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da 

distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71135 Nr: 1269-56.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Luiz Oliveira do Amaral, Alisson de 

Oliveira Gomes, André Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Luiz 

Fernando Cassilhas Volpe - OAB:53.553/SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALISSON LUIZ OLIVEIRA DO AMARAL, 

Cpf: 10071731903, Filiação: Edite Aparecida Pires de Oliveira e Luiz Carlos 

do Amaral, data de nascimento: 17/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Cascavel-PR, solteiro(a), Telefone (66) 99972-2071 e atualmente em local 

incerto e não sabido ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS, Filiação: Lucia 

Helena Rodrigues dos Santos e Jaime Inácio Carneiro dos Santos, data de 

nascimento: 06/09/1985, brasileiro(a), natural de Cornélio Procópio-PR, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.217,93 (Dois mil e duzentos e dezessete 

reais e noventa e tres centavos), no prazo de 5 (DIAS), contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à 

margem da distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73217 Nr: 769-53.2017.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Sampaio Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN SAMPAIO ALMEIDA, Cpf: 

97462373220, Rg: 522131529, Filiação: Maria de Lourdes Sampaio e 

Eureni Nunes Almeida, data de nascimento: 10/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, solteiro(a), mecânico. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.269,29 (Um mil e duzentos e sessenta e nove 

reais e vinte e nove centavos), no prazo de 5 (DIAS), contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à 

margem da distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 3-63.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Carlos Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVANDRO CARLOS ELIAS, Cpf: 

74901109120, Rg: 2.216.677-7, Filiação: Ana Maria Cardoso Elias e José 

Elias, data de nascimento: 14/11/1976, brasileiro(a), natural de 

Aripuanã-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.980,77 (Um mil e novecentos e oitenta reais e 

setenta e sete centavos), no prazo de 5 (DIAS), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da 

distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78012 Nr: 1440-42.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Henrique da Silva, Natalia das Merces 

Vilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL HENRIQUE DA SILVA, Cpf: 

06955996150, Rg: 19463987, Filiação: Jaqueline Viana da Silva, data de 

nascimento: 06/11/1996, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

convivente, mergulhador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.455,09 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e nove centavos), no prazo de 5 (DIAS), contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à 

margem da distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79534 Nr: 2119-42.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Johny da Silva Doria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA, Cpf: 

05213155146, Rg: 23398894-9, Filiação: Devanira da Silva e Paulo 

Francisco Doria, data de nascimento: 05/05/1992, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a), operador de máquinas pesadas, Telefone 

(66) 9.9912-3137. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.506,45 (Um mil e quinhentos e seis reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 5 (DIAS), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de anotação das custas à margem da 

distribuição e protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIMAR DOS SANTOS 

, digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2020

Karla Beatriz Bernatzky Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68620 Nr: 1484-66.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35727 Nr: 182-46.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apresentado os cálculos, impulsiono os autos para intimação das partes 

para se manifestarem sobre os cálculos judicias, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64536 Nr: 512-33.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apoliane Guedes Reynaud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Veríssimo 

Gonçalves - OAB:OAB/MS 8.270, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:OAB/MS 8.506 A

 Vistos...

A parte-executada informou o pagamento do valor de R$36.062,08, 

juntando comprovante de depósito em conta judicial.

A parte-exequente concordou com os valores pagos.

Assim, tendo em vista a concordância da parte-exequente, à SECRETARIA 

para:

1. EXPEDIR o competente Alvará Judicial para liberação do valor (fl. 219), 

atentando-se às informações bancárias contidas nos autos (fl. 225);

2. Após, ARQUIVAR.

Nova Monte Verde/MT, 16 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29693 Nr: 557-86.2004.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Pedro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Pereira Oliveira - 

OAB:OABMT 7499-A, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 IMPULSIONAMENTO - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO

 Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, transcorrido o prazo de 

suspensão dos autos, impulsiono-os para intimação do Exequente, para 

que requeira o que de direito no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30895 Nr: 715-44.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20750/0, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT

 Código 30895 – Autos n. 715-44.2004.811.0091.

 Vistos, etc.

Tempestivo, recebo o Recurso de Apelação interposto às fls. 615.

Assim, intime-se a defesa do acusado para apresentar as razões 

recursais no prazo de 8 (oito) dias. Em seguida, consoante art. 600 do 

CPP intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado para a acusação.

Cumprida todas as formalidades necessárias, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo consignar 

as nossas homenagens.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65063 Nr: 992-11.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Costa Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos já se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71518 Nr: 1552-79.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Transportes Ltda ME, Nelson Rodrigues 

de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00)(R$ 

3,00 por Km) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32201 Nr: 772-28.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:162283/MG, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 

16.211

 Código 32201 - Autos n. 772-28.2005.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Verifico dos autos que a defesa do acusado está sendo promovida por 

LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA advogada constituída às fls. 77.

Por ocasião do despacho anterior foi determinada a intimação da defesa 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de 

prisão processual formulado às fls. 252/253. Contudo, foi certificado o 

decurso do prazo sem manifestação.

Analisando atentamente os autos verifico da Certidão de Publicação de 

Expediente às fls. 265, que a intimação foi publicada no DJE com o número 

da Carteira de Advogado “8828/MT”, diverso do que consta no Cadastro 

Nacional de Advogados – CNA, qual seja: 162283/MG. O que leva o juízo a 

crer que a defesa não foi regularmente intimada.

Assim, proceda a Secretaria com a atualização do cadastro da advogada 

Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira – nº 162283/MG, inclusive do endereço 

e telefone, nos sistemas informatizados, conforme extrato em anexo, bem 

como reitere-se, derradeiramente, a intimação da defesa.

Consigne-se, ainda, o decurso do prazo sem manifestação da advogada 

será caracterizado como abandono do processo caso em que será 

aplicada multa no valor de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, nos 

termos do art. 265 do Código de Processo Penal, e o fato será 

imediatamente comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção 

de Muzambinho/MG para providências.

Não acudindo a ordem, certifique-se e tornem conclusos.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000098-42.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZANCHETT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000098-42.2019.8.11.0091. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MILTON ZANCHETT ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Servidão de Passagem ajuizada por MILTON ZANCHETT em 

face de ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS, todos devidamente 

qualificados nos autos. A audiência para tentativa de conciliação foi 

realizada em 26/06/2019, oportunidade em que o requerido pugnou pelo 

reconhecimento da conexão com a ação de interdito proibitório n. 

1000319-25.2019.8.11.0091. A conexão foi reconhecida com 

consequente determinação de associação dos feitos no id. 22634320 

daquele feito. O requerido apresentou contestação (id. 21817479) não 

suscitando preliminares. Postulou pela concessão da justiça gratuita. Já no 

id. 22180570 o réu requereu prova emprestada da ação de interdito 

proibitório. Pois bem. Primeiramente, não verifico qualquer óbice na 

concessão do benefício da gratuidade judiciária às pessoas que 

comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os custos do 

processo. Dispõe os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil: “Art. 98. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”. “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso.” Todavia, tais dispositivos foram amparados pelo 

inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República, ao qual assegura a 

assistência, mas condiciona o seu deferimento mediante comprovação da 

insuficiência de recursos, in verbis: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Dessa forma, para a concessão do benefício da Justiça 

Gratuita deve haver demonstração inequívoca acerca da impossibilidade 

de atender as despesas processuais, circunstância que acabaria por 

ocasionar à vedação do acesso a justiça. No caso concreto, entretanto, o 

requerido não trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar sua 
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hipossuficiência, de modo que INDEFIRO a concessão de justiça gratuita. 

De outro lado, sobre o requerimento de prova emprestada, entendo 

desnecessária, já que reconhecida a conexão entre as ações, de modo 

que as ilações probatórias colhidas em uma, evidentemente promovem 

influxo obrigatório sobre a outra. Por fim, tendo em vista que este feito se 

encontra em fase mais adiantada, determino a suspensão desta a fim de 

evitar decisões contraditórias e conflitantes. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 

2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000777-42.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE GAMBOA GASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000777-42.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): LUCIANE GAMBOA GASQUES RÉU: BANCO BMG S.A Tendo 

em vista o pedido feito pela autora, REDISTRIBUIR nos Juizados. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000003-75.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de REQUERIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, fundamentado no artigo 3º, §12, do Decreto-Lei 

911/69. Com a inicial, vieram documentos (dentre eles cópias da inicial e 

da decisão que concedeu a busca e apreensão). Vieram os autos 

conclusos. Pois bem. Inicialmente, RECEBE-SE a presente carta precatória, 

por verificar que está devidamente instruída, conforme determina o §12 do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. Assim, à SECRETARIA para: 1. 

Inicialmente, caso não tenha sido indicado, deve a Secretaria intimar a 

parte-autora para indicar depositário. Prazo de 05 dias; 2. Após, CUMPRIR 

conforme requerido, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder à busca e 

apreensão quanto descrito na Inicial, atentando-se aos limites da decisão 

do Juízo que concedeu a Busca; 3. Deve o bem ser depositado em mãos 

do depositário indicado ou, não sendo indicado algum, nas mãos de quem 

o Oficial de Justiça encontrar o bem, mediante auto circunstanciado, 

especificando o estado do bem; 4. Sendo positiva a diligência, OFICIAR ao 

Juízo que concedeu a Busca, comunicando a medida, para fins do §13 do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69; 5. Após, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de 

praxe. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000145-16.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MATEUS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 1000145-16.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): ODETE MATEUS ALVES RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. 

1000145 -16.2019.8.11.0091 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS ajuizada por ODETE MATEUS ALVES em face de BANCO FINASA 

BMC S.A. Em síntese, aduz a requerente em sua exordial que é segurada 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e recebe benefício social. 

Afirma que notou redução do seu pagamento tendo sido informada pela 

Autarquia previdenciária se tratar de descontos relativos a empréstimos, 

sendo um deles no valor de R$ 147,82 (cento e quarenta e sete reais e 

oitenta e dois centavos) em decorrência de contrato de empréstimo nº 

0123334749499, no valor de R$ 5.133,97 (cinco mil cento e trinta e três 

reais e noventa e sete centavos) não firmado com o BANCO BRADESCO, 

empréstimo este a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, com início 

de desconto consignado na competência 09/2018, com parcela final 

correspondente a competência 11/2023. Com isso, pleiteia a declaração 

de inexistência de débito, a restituição dos valores descontados, a 

inversão do ônus da prova, a condenação do requerido em danos morais. 

A inicial foi recebida tendo sido indeferida a tutela de urgência (ID 

20101350). Realizada audiência de conciliação esta restou infrutífera. O 

requerido apresentou contestação (ID. 21091148), pugnando, em síntese, 

pela improcedência da ação, condenação do autor por litigância de má-fé, 

afirmando a regularidade do contrato. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Compulsando os autos, tenho que o 

feito não carece de dilação probatória. Assim, em homenagem aos 

princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide, pois a documentação que instrui o 

presente feito é suficiente para o desfecho da questão, o que torna 

desnecessária a produção de quaisquer outras provas. Nesse sentido, 

trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz 

e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 

17.9.90, p. 9.513). “O julgamento antecipado da lide, quando a questão 

proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional 

da ampla defesa e do contraditório” (STF-2ª Turma, AI 

203.793-5-MG-AgRg). Registro que o julgamento antecipado, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a 

sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha desfecho 

protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade 

processual. Assim, com fundamento no art. 355, inciso I, do CP, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Prima facie, cumpre destacar que a autora 

ajuizou a presente ação postulando a declaração de inexistência de 

débitos oriundos de contratação que sustenta não ter celebrado com a 

instituição financeira, a cessação de descontos em seu benefício 

previdenciário, bem como indenização pelos danos morais suportados. O 

réu, por sua vez, assevera que os descontos são legítimos e oriundos de 

contratos de empréstimo de crédito pessoal, firmado pelas partes e, para 

comprovar o alegado, apresentou cópia do contrato, onde consta a 

assinatura da parte demandante. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes está inserida no âmbito das relações de consumo, contudo, a 

incidência das normas do referido estatuto não isenta o consumidor 

quanto à fidedignidade de suas informações. Com efeito, a requerente 

impugna o contrato de nº 0123334749499 junto à requerida BANCO 

FINASA BMC S.A. Por primeiro, verifico que o contrato de empréstimo 

pessoal de ID nº 21091149 e o extrato de ID nº 21091150, juntados pela 

requerida, demonstram que a autora anuiu as cláusulas ali dispostas e, 

diferentemente do alegado na exordial, tinha conhecimento do contrato de 

empréstimo. Em análise aos documentos supracitados, observo que a 

assinatura constante nos contratos celebrados é idêntica àquelas opostas 

pela parte autora no pedido de justiça gratuita (ID nº. 18901577), não 
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havendo, assim, qualquer indício de que aludidos contratos tenham sido 

celebrados por meio de fraude. Outro ponto a destacar é que o valor fruto 

do contrato de empréstimo foi devidamente creditado em conta bancária 

de titularidade da parte autora, conforme demonstra o extrato bancário da 

autora juntado ID nº 21091150. Portanto, a despeito da argumentação da 

autora, fica evidente a escorreita contratação do débito que se discute 

nos autos, não havendo que se falar em declaração de inexistência das 

dívidas. Ademais, o que se tem é que a parte autora não nega que seja 

sua a assinatura lançada no contrato em discussão, não suscitou 

incidente de falsidade dos documentos juntados pela ré, não havendo, 

portanto, como acolher suas pretensões de ver declarada a 

nulidade/inexistência da contratação de empréstimo consignado de cartão 

de crédito, e, menos ainda, os danos morais e materiais reclamados, já 

que recebeu tais recursos em conta de sua titularidade. Sendo lídima a 

cobrança, por conseguinte, não há falar em dano moral e material. Lado 

outro, em que pese a pretensão da autora, in casu, não há nos autos 

elementos concretos que atestem ter a requerente agido com má-fé. Ante 

o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, a autora 

arcará com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à parte 

autora. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e, se 

arrazoado, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Tudo 

cumprido, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação. 

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de 

reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do 

mesmo artigo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Monte Verde/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-46.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MATEUS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE SENTENÇA 1000143 -46.2019.8.11.0091 AUTOR(A): 

ODETE MATEUS ALVES RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por ODETE MATEUS ALVES 

em face de BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS. Em 

síntese, aduz a requerente em sua exordial que é segurada do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) e recebe benefício social. Em síntese, 

aduz o requerente em sua exordial que é segurado do INSS e que recebe 

benefício social. Afirma que notou redução do seu pagamento tendo sido 

informada pela Autarquia previdenciária se tratar de descontos relativos a 

empréstimos, sendo um deles no valor de R$ 17,19 (dezessete reais e 

dezenove centavos) em decorrência de contrato de empréstimo nº 

0123324562044, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) não firmado 

entre a Requerente e o BANCO BRADESCO , empréstimo este a ser 

quitado em 72 (setenta e duas) parcelas, com início de desconto 

consignado na competência 04/2017, com parcela final correspondente a 

competência 04/2023. Com isso, pleiteia a declaração de inexistência de 

débito, a restituição dos valores descontados, a inversão do ônus da 

prova, a condenação do requerido em danos morais. A inicial foi recebida 

tendo sido indeferida a tutela de urgência (ID 20049767). Realizada 

audiência de conciliação esta restou infrutífera. O requerido apresentou 

contestação (ID. 21545644), sustentando preliminar de falta de interesse 

de agir, e pela retificação do polo passivo da demanda. No mérito, pela 

improcedência da ação, condenação do autor por litigância de má-fé, 

afirmando a regularidade do contrato. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Compulsando os autos, tenho que o 

feito não carece de dilação probatória. Assim, em homenagem aos 

princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide, pois a documentação que instrui o 

presente feito é suficiente para o desfecho da questão, o que torna 

desnecessária a produção de quaisquer outras provas. Nesse sentido, 

trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz 

e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 

17.9.90, p. 9.513). “O julgamento antecipado da lide, quando a questão 

proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional 

da ampla defesa e do contraditório” (STF-2ª Turma, AI 

203.793-5-MG-AgRg). Registro que o julgamento antecipado, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a 

sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha desfecho 

protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade 

processual. Assim, com fundamento no art. 355, inciso I, do CP, passo ao 

julgamento antecipado da lide. 1 Da preliminar. Acerca da arguição de falta 

de interesse de agir, levantada pelo requerido tenho que a alegação não 

merece guarida. Isso porque, havendo interesse juridicamente tutelado 

pelo direito, bem como como a necessidade do processo para pacificação 

social, fala-se em interesse-necessidade da demanda. Nesse sentido 

LIEBMAN[1] : “Interesse de agir é, por isso, um interesse processual, 

secundário e instrumental com relação ao interesse substancial primário; 

tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para obter a 

satisfação de um interesse primário lesado pelo comportamento da parte 

contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente 

existente." Com efeito, no caso em comento, notória a presença do 

interesse de agir, sob todos os espectros que se observe (utilidade, 

necessidade, adequação), sobretudo porque a pretensão do autor não 

depende de prévio esgotamento da via extrajudicial, de modo que o 

pronunciamento judicial se torna cabível e necessário para solucionar a 

presente lide. 2 Do Mérito Prima facie, cumpre destacar que a autora 

ajuizou a presente ação postulando a declaração de inexistência de 

débitos oriundos de contratação que sustenta não ter celebrado com a 

instituições financeira, a cessação de descontos em seu benefício 

previdenciário, bem como indenização pelos danos morais suportados. O 

réu, por sua vez, asseverar que os descontos são legítimos e oriundos de 

contratos de empréstimo de crédito pessoal, firmado pelas partes e, para 

comprovar o alegado, apresentou cópia do contrato, onde consta a 

assinatura da parte demandante. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes está inserida no âmbito das relações de consumo, contudo, a 

incidência das normas do referido estatuto não isenta o consumidor 

quanto à fidedignidade de suas informações. Com efeito, a requerente 

impugna o contrato de nº 0123334749499 junto à requerida BANCO 

BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS. Por primeiro, verifico que o 

contrato de empréstimo pessoal de ID nº 21545645 e o extrato de conta 

bancária no mesmo ID, juntados pela requerida, demonstram que a autora 

anuiu as cláusulas ali dispostas e, diferentemente do alegado na exordial, 

e tinha conhecimento do contrato de empréstimo. Em análise aos 

documentos supracitados, observo que a assinatura constante nos 

contratos celebrados é idêntica àquelas opostas pela parte autora no 

pedido de justiça gratuita (ID nº. 18900846), não havendo, assim, qualquer 

indício de que aludidos contratos tenham sido celebrados por meio de 

fraude. Outro ponto a destacar é que o valor fruto do contrato de 

empréstimo foi devidamente creditado em conta bancária de titularidade da 

parte autora, conforme demonstra o extrato bancário da autora juntado ID 

nº 21545645. Portanto, a despeito da argumentação da autora, fica 

evidente a escorreita contratação do débito que se discute nos autos, não 

havendo que se falar em declaração de inexistência das dívidas. Ademais, 

o que se tem é que a parte autora não nega que seja sua a assinatura 

lançada no contrato em discussão, não suscitou incidente de falsidade 

dos documentos juntados pela ré, não havendo, portanto, como acolher 

suas pretensões de ver declarada a nulidade/inexistência da contratação 
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de empréstimo consignado de cartão de crédito, e, menos ainda os danos 

morais e materiais reclamados, já que recebeu tais recursos em conta de 

sua titularidade. Sendo lídima a cobrança, por conseguinte, não há falar 

em dano moral e material. Lado outro, em que pese a pretensão da autora, 

in casu, não há nos autos elementos concretos que atestem ter a 

requerente agido com má-fé, tento apenas exercitado o seu direito de 

ação. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sucumbente, a autora arcará com as custas e despesas processuais, 

sem prejuízo do pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à 

parte autora. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e, se 

arrazoado, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Tudo 

cumprido, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Grosso para apreciação. 

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração 

manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de 

reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do 

mesmo artigo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Monte Verde/MT, 19 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito [1] LIEBMAN, Enrico Túlio. Manual de Direito 

Processual Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, v. 1, p. 154-155.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-76.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR FENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos.. Não obstante o conteúdo do pleito, o valor da causa ultrapassa os 

40 salários mínimos admitidos no âmbito do JEC. Assim, à parte-autora 

para, querendo, manifestar-se, inclusive para eventual adequação do 

valor da causa (admitindo-se, inclusive, alteração da causa de pedir). 

Após, conclusos. NMV, 08/01/20.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-87.2017.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA HARMATIUK DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DECISÃO Processo: 

8010005-87.2017.8.11.0091. REQUERENTE: LUCIANA HARMATIUK DE 

PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. À vista da certidão de trânsito em julgado, 

retifique-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte executada, na forma do 

art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências. Nova Monte Verde, 5 de 

dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010030-76.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

intimação da parte Autora para que informe dados bancários (inclusive 

CPF ou CNPJ, conforme o caso) para restituição do valor de R$ 1.878,91 

(um mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), 

depositado em juízo (excesso de execução). SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68652 Nr: 1515-86.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio da Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 68652 – Autos n. 1515-86.2015.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, de forma percuciente, verifica-se que o 

fato delituoso ocorreu no dia 02/10/2015, tendo decorrido mais de 04 

(quatro) anos até hoje.

Desta forma, denota-se que a pena prevista para o delito tipificado no 

artigo 329, caput, do Código Penal, é de detenção, de dois meses a dois 

anos, de modo que, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme 

dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, sem maiores delongas, verifico que ocorreu a prescrição da 

pretensão punitiva Estatal, uma vez que ultrapassado o prazo 

prescricional, sem ter ocorrido qualquer marco suspensivo e interruptivo 

até então.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de Emídio da Silva Freitas, 
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com fulcro nos artigos 107, IV; 109, V; ambos do CP, extinguindo o 

processo, face ao decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do 

Estado, sem que fosse exercitada.

Transitada em julgado, arquivem-se o presente feito, com as anotações, 

comunicações e baixas necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 778-30.2008.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Luiz Del Moral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon Celular S/A OU 14 Brasil 

Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MS 6.835

 Nesse passo, defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema 

BACENJUD.Assim, proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do 

crédito exequendo (R$ 527,7 – fl. 168v), via BACENJUD. Se a diligência de 

constrição de valores on-line for positiva, converta-se em penhora os 

valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta 

judicial.Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, ofereça 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvando que a análise da 

impugnação ficará condicionada à penhora de bens ou garantia do juízo, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95 c/c Enunciado 117 do 

Fonaje. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, libere-se o valor 

ao exequente via alvará de levantamento.Juntado aos autos o protocolo 

do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada da penhora.Não 

efetuado bloqueio de bens pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD, com a 

finalidade de localizar bens em nome do executado, e em caso positivo, 

DETERMINO o bloqueio imediato, registrando-se a penhora do(s) 

bem(ns)/veículo(s) para garantir o pagamento da dívida objeto da presente 

execução.Em caso de localização de veículo desonerado, após o bloqueio 

administrativo, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvando o disposto no art. 

53, § 1º, da Lei n. 9.099/95 c/c Enunciado 117 do Fonaje.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75695 Nr: 132-68.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Kauâne Stefanie Barbosa Rodrigues - 

OAB:MT0026754O

 Vistos...

Tendo em vista a necessidade de adequação da pauta, CANCELA-SE a 

audiência designada para o dia 11.02.2020, às 13h30min e REDESIGNA-SE 

para o dia 18.02.2020, às 15h40min.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. CUMPRIR integralmente a decisão anterior, atentando-se ao endereço 

da testemunha CLAUDEMIR DE ALMEIDA, indicado pela Defesa às fls. 88.

Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 09 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000602-48.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROGERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por JOÃO ROGÉRIO 

DE SOUZA em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, 

devidamente qualificados nos autos. Afirma a parte reclamante, em 

síntese, ter seu nome incluído em cadastro de inadimplentes, porém nega 

ter dado causa a fato que permitira tal situação, indicando que não 

manteve relação alguma que possa ter dado causa à restrição delineada. 

Requer seja concedida tutela de urgência no sentido de determinar que a 

requerida exclua o nome da requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito. Com a Inicial vieram documentos. II FUNDAMENTAÇÃO Pelo 

narrado e apresentado, está de acordo a petição com as formalidades e 

requisitos exigidos, de modo que deve ser recebida. Passa-se à análise 

do pedido referente à tutela antecipada. O art. 300 do CPC rege o tema: A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como se nota, torna-se 

imprescindível, para a concessão, a evidenciação de “elementos” 

indicando a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Quanto ao perigo de dano ou o risco, 

concorda-se com o ponto de vista da parte-autora, pois a manutenção de 

restrição indevida em órgãos como SPC/SERASA retira toda a eficácia do 

que se pretende ao final, já que pelo menos parte do que se pleiteia 

refere-se ao dano moral relacionado à inscrição indevida e consequente 

manutenção também ilícita no cadastro de devedores. Assim, o perigo de 

não se resolver a questão é evidente. Quanto à “probabilidade” do direito, 

isso decorreria da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, 

com isso, que o narrado pela autora deve levar à conclusão de que possui 

o direito por ela alegado, ou seja, o direito de que o débito não é legítimo. 

Não obstante isso, a narrativa da parte autora não é corroborada de forma 

suficiente por outros indícios. Os documentos juntados não são 

suficientes, pelo menos neste momento, para grifar a conclusão de que 

houve restrição indevida. Aqui não se desconhece a dificuldade em se 

provar a inexistência de dívida, mas a falta de documentação relacionada 

à tentativa de resolução de forma não judicial (ligações, por exemplo) 

descaracterizam cenário de probabilidade. Aqui é importante sublinhar que 

isso nada tem a ver com interesse de agir ou algo do gênero, mas em 

cenário que indique probabilidade inerente à concessão da tutela de 

urgência pretendida. Em singelo resumo, o que se tem é uma narrativa que 

leva à conclusão do cenário apontado, mas a narrativa não se 

consubstancia por meio de documentos, não sendo possível falar em 

“probabilidade do direito”, a qual é diferente de “possibilidade” ou 

“plausibilidade” do direito alegado. Poder-se-ia perguntar: quais 

documentos a mais seriam necessários, então? E a isso se responde: 

talvez nenhum a mais. Pode soar contraditório, mas não o é. O que se 

quer dizer é que, neste momento, onde se exige probabilidade de direito, é 

insuficiente o conjunto indiciário, mas pode não mais sê-lo após uma 

instrução em que se permita à requerida a alegação que vise a afastar o 

direito da outra parte. Não conseguindo a requerida dar estrutura a um 
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cenário que infirme o alegado pela requerente, daí sim poderá ser possível 

a conclusão específica pretendida. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

INDEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, por ausência de 

requisito necessário para sua concessão. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

mais, à SECRETARIA para: 1. DESIGNAR audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta do Setor; 2. CITAR a parte-requerida para comparecer 

à audiência de conciliação designada, consignando que poderá ser 

oferecida defesa escrita ou oral em até 05 (cinco) dias após a audiência 

de conciliação, conforme o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso, atentando-se para o fato de que, não contestada, poderá 

ser decretada a revelia e incidentes os seus efeitos, consignando-se o 

disposto no art. 20 da Lei 9.099/95; 3. INTIMAR a requerente para a 

audiência. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000796-48.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA MARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I – RELATÓRIO Trata-se de petição ajuizada por LIANA MÁRCIA 

RODRIGUES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos. Afirma a parte-reclamante, em síntese, ser 

servidora pública do Estado de Mato Grosso, recebendo adicional noturno, 

sobre o qual incidiria contribuição previdenciária. Assim, requer seja 

concedida tutela de evidência no sentido de determinar que a requerida 

PARE DE EFETUAR a incidência da contribuição previdenciária sobre o 

adicional noturno. Com a Inicial vieram documentos. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Pelo narrado e apresentado, está de acordo a petição com as 

formalidades e requisitos exigidos, de modo que deve ser recebida. 

Passa-se à análise do pedido referente à tutela de evidência. O arcabouço 

da aludida forma de tutela se encontra no art. 311 do CPC: Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A tutela 

de evidência pleiteada seria fundamentada no art. 311, I e II, do CPC, isso 

segundo a parte-autora. Afasta-se a incidência do inc. I, pois se entende 

que é imprescindível um processo para se falar em atuação protelatória da 

requerida. Quanto ao inciso II, importante o conteúdo do RE 593068, 

julgado sob o rito da Repercussão Geral: Ementa: Direito previdenciário. 

Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos 

Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias 

sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado 

em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) Da Turma 

Recursal de Mato Grosso, tem-se: E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

ADICIONAIS - INSALUBRIDADE, REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL 

NOTURNO - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - 

MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL - TEMA 167 STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o 

Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”. 2. 

Recurso conhecido e provido. (N.U 0002866-57.2014.8.11.0050, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019) Como se nota, há tese 

fixada em sede de Repercussão Geral indicando a impossibilidade de 

desconto a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno 

não incorporável aos proventos de aposentadoria, bem como a matéria 

prescinde de instrução probatória outra que não a documental, 

satisfazendo a exigência do inc. II. Ficou razoavelmente delineado o 

vínculo da parte-autora com a requerida, bem como a possível incidência 

da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno. Sendo possível a 

concessão da presente tutela em caráter liminar (art. 311, p. único, do 

CPC), concorda-se com o específico pleito. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, isso para que a 

requerida PARE DE EFETUAR a incidência da contribuição previdenciária 

sobre o adicional noturno recebido pela parte-autora. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. DESCABIDA a audiência de 

conciliação, conforme pleito da parte-autora; 2. CITAR a parte-requerida 

para, querendo, apresentar resposta; 3. NO MESMO ato, INTIMAR a 

requerida para fins de dar cumprimento à decisão que concedeu a “tutela 

de evidência”, não devendo efetuar desconto a título de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno não incorporável aos proventos 

de aposentadoria da parte-autora. Prazo a contar da intimação: 15 dias. 4. 

Após resposta, à parte-autora; 5. Após, conclusos.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 34-98.2019.811.0107

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BRUNO BECKER, MASSA FALIDA DA COLONIZADORA 

VALE DO RIO FERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Moreira Morais Rennó, Tácido Morais 

Renno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BECKER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Art. 213. (...) (...) § 6º Havendo impugnação e se as partes não 

tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial 

remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após 

instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de 

propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o 

interessado para as vias ordinárias. Em tal contexto, efetivamente o litígio 

instaurado em decorrência da impugnação não pode ser solucionado pela 
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via administrativa, exatamente por envolver o direito de propriedade das 

partes interessadas. Somente a ampla instrução do feito, com a garantia 

do contraditório, permitirá a definição em torno dos direitos de propriedade 

invocados por todos os interessados. (AgRg no REsp 547840/MG, Rel. 

Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 07.01.2005) 2. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso Especial nº 

1.156.104/SC (2009/0172936-7), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 

06.02.2014, DJe 14.02.2014). Ante o exposto, com fundamento no art. 

213, §6º, da Lei n. 6.015/73, JULGO EXTINTO o procedimento, sem 

julgamento de mérito. Int. Cumpre-se.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000383-84.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (REQUERIDO)

 

Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-14.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO OAB - RJ068516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000711-14.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. REU: 

MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA VISTOS. Sem maiores delongas, em análise 

ao feito, verifico que: (1) a parte autora não atribuiu à causa o valor 

correto, que in casu deve corresponder ao valor perseguido no auto de 

infração; (2) não recolheu as custas e taxas ou requereu os benefícios da 

justiça gratuita acompanhados dos respectivos documentos que 

comprovem a impossibilidade de arcar com as custas. Assim, concedo a 

parte autora, o prazo de 15 dias para regularização dos autos, nos termos 

acima delineados, na forma do art. 321 do NCPC, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução do 

mérito. No mesmo prazo, INTIME-SE a parte autora para justificar o 

interesse de agir, vez que já fora ajuizada EXECUÇÃO FISCAL n° 

1000362-11.2019.8.11.0107 - PJE, nos termos do artigo 10 do CPC. Int. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000521-51.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

L C ANTUNES & CIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUENADI OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência", 

BEM COMO, junte o comprovante do recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de devolução da missiva.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54866 Nr: 343-61.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

autora.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53425 Nr: 869-62.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor da parte 

autora.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67324 Nr: 499-44.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIR WARTHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 
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JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BIANCHINI - 

OAB:24656/O, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE AS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 75983 Nr: 1503-82.2019.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André dos Santos de Oliveira, José Marcos 

Oliveira da Silva, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, Robert Danilo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho o 

decreto de prisão preventiva de ROBERT DANILO ALVES, com o escopo 

de garantir a ordem pública e salvaguardar a instrução criminal, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por se revelarem 

insuficientes e inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da 

prisão.Ciência às partes.2.) Cumpra-se de acordo com o postulado pelo 

“parquet” à ref. 28.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67944 Nr: 780-97.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS, MAURO 

ODINEI SOLANI, LHAM PUBLICIDADE LTDA, ADILSON ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RODRIGUES DE ABREU 

- OAB:185765

 VISTOS. Desta forma, presentes indícios razoáveis da existência do ato 

de improbidade e autoria do requerido, bem como da adequação da via 

eleita, recebo a petição inicial, que observará o rito ordinário (Lei n. 

8429/92, art. 17, caput). Citem-se os requeridos para, querendo, 

apresentarem contestação, em 15 (quinze) dias, consignando-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (artigo 344 do CPC). 

Apresentada a contestação, oportunize-se manifestação ao Ministério 

Público, em 05 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. As 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65833 Nr: 2063-92.2017.811.0107

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO OFÍCIO DE REF. 40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33986 Nr: 409-80.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 Por sua vez, o §1º, do mencionado dispositivo legal elenca que as 

matérias que poderão ser alegadas na impugnação, tendo, em tese, a 

parte executada arguido excesso de execução, uma vez que entende 

devido o valor de R$ 35.960,36 (trinta e cinco mil, novecentos e sessenta 

reais e trinta e seis centavos) e NÃO o valor apontado pela exequente, 

qual seja, R$67.662,86(sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e dois 

reais e oitenta e seis centavos).Pois bem. A controvérsia cinge-se na 

utilização do termo inicial dos juros de mora. In casu, verifico que a parte 

exequente utilizou como marco inicial dos juros moratórios a data de 

março/2012 (citação). Entretanto, no que diz com o termo inicial da fluência 

dos juros de mora atinente a honorários advocatícios sucumbenciais, 

incidem a partir da intimação quando do cumprimento da sentença, art. 535 

do CPC/15. (TJ-DF 0702817632019807000 DR 0702817-63.2019.8.07.000, 

Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

21/06/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

28/06/2019).Saliento, que os juros de mora, bem como a correção 

monetária, se impõem por decorrência lógica da condenação, em por tal 

razão, se constituem como matéria de ordem pública. Deixo de conceder 

efeito suspensivo, eis que ausente penhora, caução ou depósito 

suficiente (Art. 525, § 6 º do NCPC). Afinal de contas, o soerguimento de 

valores por parte do exequente não possui o condão de ser suscetível de 

causar a um executado, do porte do impugnante, grave dano, como 

determina o parágrafo do artigo acima indicado.Com tais considerações, 

REJEITO PARCIALMENTE as arguições da parte executada, determinando 

a retificação da atualização do débito nos termos acima 

delineados.Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado, a teor do 

disposto no artigo 85, §§ 1° e 2°, do CPC. Considerando a existência de 

valores incontroversos, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento 

em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51610 Nr: 922-77.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DAPONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Vistos.

Considerando o teor do ofício n°. 002/2020/MPE (anexo), o qual noticia 

conflito de pautas da i. representante do Ministério Público Estadual em 

razão da cumulação das comarcas de Sorriso/MT e Nova Ubiratã/MT, 

necessário se faz a readequação da pauta.

 Para tanto, REDESIGNO audiência para o dia 11 de maio de 2020, às 
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13h:30min, permanecendo inalteradas as demais determinações do 

despacho anterior.

Ciência ao MPE.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 1164-31.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ubiratan Garms

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES 

BERGAMASCO FERRARI - OAB:328819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 VISTOS.

1 - Retifiquem-se o registro e autuação, fazendo-se constar como 

“Cumprimento de Sentença”.

2 - Observada a regra do art. 513, § 2º do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3 - Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios em 10%, na forma do art. 

523, § 1º, do CPC.

4 - Decorrido o prazo e não havendo pagamento, expeça-se desde logo 

mandado de penhora e avaliação, consoante art. 523, § 3º, do CPC.

5- Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 1271-41.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Teresinha Rafalski, Naiane Rafalski, Camila 

Rafalski, João Erik Rafalski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/ms

 VISTOS.

O executado, anterior à sua intimação para o cumprimento da sentença, 

compareceu nos autos e informou, bem como comprovou, o pagamento da 

condenação (ref. 43), sendo certo que os exequentes anuíram com a 

manifestação, postulando pelo levantamento dos valores depositados em 

juízo (ref. 45).

 Dessa maneira, satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento dos valores 

depositados em Juízo em favor dos exequentes, na conta por eles 

indicada, qual seja: Caixa Econômica Federal, ag. 1695, conta nº 10.567-2, 

operação 013, de titularidade de Wiler Marques Ribeiro (OAB/MT nº 

12.269-B), patrono das partes.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67389 Nr: 529-79.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Rossetto, VALDENIR JOSE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, FELIPE RODRIGUES DE ABREU - 

OAB:185765, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 VISTOS.....Desta forma, presentes indícios razoáveis da existência do ato 

de improbidade e autoria dos requeridos, bem como da adequação da via 

eleita, RECEBO A AÇÃO, que observará o rito ordinário (Lei n. 8429/92, 

art. 17, caput).Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem 

contestação, em 15 (quinze) dias, consignando-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (artigo 344 do CPC).Apresentada a 

contestação, oportunize-se manifestação ao Ministério Público, em 05 

(cinco) dias.Após, imediatamente conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51072 Nr: 430-85.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Beatriz koch Jukoski, Mario Jukoski, 

VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa Rodrigues - 

OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

Henrique da Costa Neto - OAB:3710/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS 

REQUERENDO O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33805 Nr: 37-34.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUDOVICO DANELLI, LUCINIR AGOSTINI 

DANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, CHESTER RICARDO AGOSTINI - OAB:12699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, NAYARA 

PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090/MG, RICARDO ACCACIO 

MOREIRA DE MELLO - OAB:21740/O-MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTE SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50691 Nr: 56-69.2013.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Pedro Goi, LORENI SIRLEI GRENZEL GOI, GLADE 

LUCIA SCHUSSLER HERRMANN, MARTINHO HERRMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NADIN, YOSHIKASU OKA, OLINA DO 

PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:18892, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 6.781

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, ACERCA DA DATA DE 

31/01/2020, ÀS 13 HORAS, DESIGNADA PARA A REALIZAÇÃO DA 

PERÍCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58877 Nr: 713-06.2016.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 VISTOS.

RenaJud

1.) DEFIRO, a restrição de veículos existentes em nome da parte 

executada, via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, 

caberá à parte exequente indicar a localização do bem para a 

concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição.

1.1.) Indicada a localização do bem, expeça-se mandado ou carta 

precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, 

consoante regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a 

intimação da parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma 

do art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC.

1.2.) Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, prossiga-se o feito com a realização dos atos 

expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente 

para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

2.) No mais, considerando a entrada em vigor da lei 13.869/19, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 30 dias, apresente cálculo 

atualizado do débito. Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 74957 Nr: 1127-96.2019.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY ARIEL DE LIMA, DIONE SILVA 

BARBOSA, ALEXANDRE DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Vistos.

1. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e 

estando ausentes as circunstâncias elencadas no art. 395 do mesmo 

diploma legal, RECEBO A DENÚNCIA contra ALEXANDRE DOMINGOS DOS 

SANTOS, ANDREY ARIEL DE LIMA e DIONE SILVA BARBOSA, 

qualificados na inicial, nos termos em que posta em Juízo, eis que 

presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de 

autoria, o que configura justa causa para o início da ação penal. Cumpra a 

Secretaria o disposto nos artigos 625 e 1.453 da CNGC.

2. Defiro as juntadas de antecedentes criminais postulado pelo parquet 

(págs.5, 6/16 e 17/18).

3. Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, CITEM-SE os réus 

para apresentarem resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias, ocasião 

em que poderão arguir preliminar e alegar tudo o que interesse às suas 

defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário, tudo na forma do art. 396-A do Código de 

Processo Penal.

 4. No ato de citação deverá constar a obrigatoriedade de o oficial de 

justiça indagar aos réus se eles pretendem constituir advogado ou se o 

juiz deve nomear-lhes um defensor dativo para patrocinar as defesas. O 

oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação, 

deverá mencionar se as partes informarem se pretendem ou não constituir 

advogado (art. 1.373 §§ 3°/4° da CNGC).

5. Cientifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 75190 Nr: 1194-61.2019.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DE ARAUJO, a. a. de araujo 

cosmeticos - me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo 

formulado pela parte embargante.Intime-se a embargada para impugnar no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar 

produzir.Após, devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade 

de julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, 

consoante disposição do art. 920 do Código Processual Civil.Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 1666-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elsa Maria Orfali de Atlas, Espólio de Samoel 

Atlas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIETE SELLA SIMÕES - 

OAB:19545/O, Elton Rubens do Espírito Santo - OAB:7463 MT, 

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - OAB:7561, Mariana 
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Cordeiro Fortes de Barros - OAB:23780 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, MICHEL FARINA MOGRABI - OAB:234821/SP, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 99, vez que, a sentença de improcedência na 

demanda acarreta, por si só, independentemente de menção expressa a 

respeito, a revogação da medida antecipatória.

Em outras palavras, a antecipação da tutela de urgência concedida no 

feito não prevalece em face da sentença de improcedência proferida em 

sede de juízo exauriente.

No mais, proceda nos termos do artigo 1.010, §3º, do CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 76436 Nr: 1688-23.2019.811.0107

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDNU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, WILLIAN DOS SANTOS PUHL - OAB:24067-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado 

por EDSON PADILHA GODINHO, já qualificado nos autos, argumentando a 

ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar.

Instado, o Ministério Público postulou pelo indeferimento do pedido (ref. 

17).

Pois bem.

 O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Em análise aos documentos encartados ao feito, vislumbro que o decreto 

cautelar se deu em 12.12.2019, a prisão preventiva foi devidamente 

efetivada em 12.12.2019, sendo certo que a denúncia, conforme se 

denota nos autos nº. 20-80.2020.811.0107 (cód. 76537), foi oferecida no 

dia 21.12.2019, protocolada em recesso forense na mesma data, sendo 

distribuída no dia 08.01.2020 e recebida por este magistrado na data de 

hoje, qual seja, 09.01.2020.

Desta feita, não se verifica excesso de prazo na conclusão do IP ou no 

oferecimento da denúncia.

Outrossim, releva mencionar que, oferecida a denúncia, fica superada a 

discussão de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, 

aliás, este é o entendimento dos Tribunais Pátrios (TJMT, HC 

101451-10.2019.8.11.0000; STJ, HC 114799/PR; STJ, RHC 81072/PR).

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho o édito 

prisional cautelar de EDSON PADILHA GODINHO, com o escopo de garantir 

a ordem pública e salvaguardar a instrução criminal, nos termos do artigo 

312 do Código de Processo Penal.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57738 Nr: 261-93.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTONIO GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:14810/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, infiro que as matérias elencadas na exceção de 

pré-executividade de ref. 47, já foram apreciadas no processo n. 

262-78.2016.811.0107 - cód. 57739, que julgou improcedente o feito (fls. 

364/365), razão pela qual REJEITO a exceção de pré-executividade.

Em prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62752 Nr: 762-13.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK, JOANARA 

CRISTINA BARBIERI STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de restituição de ref. 13, infiro que a parte 

exequente deverá observar a instrução normativa SCA 02/2011 (versão 

03, publicado em 07.08.2018), a qual estabelece que a possibilidade de 

restituição de valores de taxas, custas judiciais e diligência de Oficial de 

Justiça recolhidos indevidamente, em duplicidade ou a maior, desde que 

preenchidos os requisitos constantes no Capitulo I, dentre eles, o 

requerimento pela parte do processo ao Juiz Diretor da Comarca, as guias 

de recolhimento a ser restituídos, bem como a informação de conta 

corrente do requerente.

No mais, cumpra decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16364 Nr: 8-62.2003.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA, 

Celso Ferreira Penço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DE CARLI, ROQUE ROTHER, BENEDITO 

ANTONIO PIMENTEL, ROSANGELA ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047/MT, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, LETICIA NISHIMOTO BRAGA 

- OAB:33886/PR

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ=EXECUTIVIDADE 

DE FLS. 194/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51899 Nr: 1186-94.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FLS. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57739 Nr: 262-78.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO GUARNIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão 

proferida no feito é omissa e contraditória, uma vez que não levou em 

consideração suas alegações.

No entanto, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido 

no feito, haja vista que a decisão julgou improcedente sua pretensão, 

fatos que não ensejam o acolhimento do pedido, uma vez que os 

embargos não via adequada à reforma do provimento jurisdicional.

Ademais, verifico as questões de mérito foram satisfatoriamente solvidas, 

no qual restou esposado o entendimento do juízo sobre a matéria ventilada 

no feito.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54661 Nr: 264-82.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para CONDENAR o réu VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 

12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, por infração ao art. 217-A, “caput”, c.c. 

art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.Tendo em vista a quantidade de 

pena aplicada e o caráter hediondo do crime, FIXO o regime inicialmente 

FECHADO para cumprimento da reprimenda imposta, nos termos do art. 

33, §2°, “a”, do CP, e Lei 8.072/90, salientando que o tempo de prisão 

provisória do réu não influi neste momento na fixação do regime.Em 

atenção ao § 1º do artigo 387 do atual Código de Processo Penal, concedo 

ao acusado o direito de recorrer em liberdade, posto que ausentes os 

pressupostos legais para decretação da prisão preventiva – artigos 

312/313 do CPP, notadamente porque o réu respondeu ao processo em 

liberdade e por possuir endereço fixo nesta comarca de Nova 

Ubiratã/MT.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos 

constantes do artigo 44 do Estatuto Repressor, em especial o inciso I. Pelo 

mesmo motivo, mostra-se incabível a suspensão condicional da pena 

(“sursis”), nos termos do art. 77 do referido diploma legal.CONDENO, 

ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

Ausente prova do dano patrimonial gerado à vítima, bem como face à 

ausência de pedido expresso do d. órgão acusatório nesse sentido, deixo 

de arbitrar valor mínimo de reparação civil (art. 387, inciso IV, CPP).Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, e 

expeçam-se os ofícios ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, 

bem como ao Cartório Distribuidor para anotações de praxe. Oficie-se, 

ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da CF, via sistema 

INFODIP. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51622 Nr: 934-91.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA ROSA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51646 Nr: 956-52.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARQUIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, MARIA AMELIA CASSINA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51873 Nr: 1161-81.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30361 Nr: 715-25.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON PAULUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19625/O

 INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 340/342.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000512-89.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NEIS TANNER (AUTOR(A))

ALEXANDRE NEIS (AUTOR(A))

NAIR TERESINHA NEIS (AUTOR(A))

CARLA SIMONE NEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000512-89.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

CARLA SIMONE NEIS, FERNANDA NEIS TANNER, ALEXANDRE NEIS, NAIR 

TERESINHA NEIS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 1.) 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) Inicialmente, retifico, 

de ofício o valor da causa, para R$ 696.034,06 (seiscentos e noventa e 

seis mil, trinta e quatro reais, e seis centavos), tendo como base o valor 

do protesto. Determino o recolhimento das custas e taxas remanescente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. 3.) A parte autora pleiteia, em sede liminar, que a parte requerida 

exclua o nome do de cujus dos cadastros de inadimplentes pelo débito 

imputado na inicial. De fato, em exame de cognição sumária, não 

exauriente, verifica-se que os documentos que acompanham a peça inicial 

conferem a probabilidade do direito alegado, mormente diante da restrição 

nominal junto aos órgãos de proteção ao crédito por débitos após 

falecimento do de cujus. Ademais, destaco que, havendo a comprovação 

da legitimidade do débito no curso do processo, a negativação poderá ser 

imediatamente promovida, não havendo, assim, perigo de irreversibilidade 

do provimento ora antecipado. Assim, na forma do artigo 300 do NCPC, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que a parte 

requerida exclua o nome do de cujus junto aos cadastros de inadimplentes 

pelo débito discutido no presente feito, no prazo de cinco (5) dias, 

contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento desta obrigação, 

limitada a 100 (cem) mil reias. 4.) Deixo de designar audiência de 

conciliação em razão da dispensa requerida pela PGE/MT nas causas em 

que for parte a Fazenda Estadual e suas autarquias. 5.) CITE-SE a 

requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, 

consignando no mandado as advertências do artigo 344 do NCPC. 6.) Int. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000542-27.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA FREITAS RUST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON SOARES VANDES (REQUERIDO)

VALDENIR JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000542-27.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA FREITAS RUST REQUERIDO: ARNON 

SOARES VANDES, VALDENIR JOSE DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por Ana 

Cristina Freitas Rust em face de Arnon Soares Vandes, Valdenir José dos 

Santos e Município de Nova Ubiratã/MT, todos qualificados. Relata, em 

síntese, a “ilegalidade da inspeção, autuação, apreensão e depósito das 

duas cargas de madeiras em toras” pelos impetrados, por não constarem 

a suposta infração ambiental, a legislação aplicável ao caso, e outros, de 

modo que fere seu direito líquido e certo. Postulou, ao final, a concessão 

de medida liminar, visando liberação e restituição das cargas de madeiras 

em toras constantes nas notas fiscais nº 752 e 755 em favor da 

impetrante, eis que inexiste qualquer irregularidade, seja em relação à 

GF-1, seja em relação ao transporte. Decisão inicial postergou análise do 

requerimento liminar, após oitiva das autoridades impetradas, bem como 

determinou a exclusão do Município de Nova Ubiratã/MT do polo passivo. 

Informações das autoridades coatoras ID 26112765. Instado a se 

manifestar, o d. Ministério Público emitiu parecer pela denegação da ordem 

pleiteada. Vieram os autos à conclusão. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em vista que a matéria discutida revela-se unicamente de 

direito, passo ao julgamento imediato do mérito. Ante a presença de 

questões preliminares, passo a apreciá-las. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

A preliminar lançada nas informações da autoridade coatora merece 

acolhimento, pois é cediço que a pessoa que omite ou ordena a prática do 

ato impugnado pela via mandamental, a qual detém competência 

necessária para desfazê-lo ou fazer cessar os seus efeitos tidos por 

abusivos ou ilegais, possui a aptidão específica para compor o pólo 

passivo do mandado de segurança. In casu, não vislumbro no presente 

feito, nenhum ato que configure as condições previstas no mandado de 

segurança de Valdenir José dos Santos. Portanto, JULGO EXTINTO o feito 

com relação ao Valdenir José dos Santos, à luz do art. 485, inciso VI, do 

CPC, determinando sua exclusão do polo passivo. DA INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA Tendo em vista os precedentes do Supremo Tribunal Federal 

no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa para 

a impetração de mandado de segurança, indefiro a preliminar da 

inadequação da via eleita. DO MÉRITO Sem maiores delongas, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. Consigno que as 

alegações contidas na impetração quanto ao equívoco de preenchimento 

dos documentos florestais, deverão ter a discussão na seara competente, 

quer administrativa ou judicial, porquanto no estreito linde deste mandamus 

não é possível a verificação, haja vista a clara necessidade de dilação 

probatória para tanto. Pois bem. A Secretaria de Meio Ambiente de Nova 

Ubiratã/MT - realizou vistoria nas cargas transportadas pela impetrante, 

anotando o seguinte (ID. 24605504): “Por isso, fizeram uma medição 

amostral de algumas toras, e constataram que havia medição em 

desacordo com o romaneio de carga. No dia 04set2019, fizemos a 

conferência das medidas, tora por tora, e encontramos as diferenças: de 

um metro no comprimento em uma das toras; de alguns centímetros 

(considerados destopos) em outras; nos diâmetros foram encontradas 

algumas diferenças, devido à posição de medição. As medições que se 

fazem e que tem valor legal, tanto para fins ambientais quanto para fins de 

arrecadação, é a medida florestal. (...) Argumentei com ele que, como a 

diferença de medidas era mínima, se não poderia considerar que as 

medidas dessa carga também estavam certas. Ele disse que poderia até 

fazer isso, mas que já havia acionado o jurídico da prefeitura, 

comunicando que havia feito a autuação das duas cargas, e que por isso 

não poderia anular o termo de autuação nem deixar o caminhão seguir 

viagem. Então acompanhei o descarregamento, dessa vez usaram uma pá 

carregadeira com garfo florestal, específico para trabalhar com madeiras. 

Depois fizemos a conferência das medidas de algumas toras, 

aleatoriamente, e todos concordamos que as medidas estavam de acordo 
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com o romaneio.” (sic). No caso concreto, a impetrante emitiu as devidas 

notas fiscais de transporte e comercialização, nºs 752 e 755, devidamente 

acompanhadas dos romaneios e das GF-1, onde constam expressamente 

as essências e as quantidades transportadas de madeira em toras, além 

dos devidos romaneios, exigidos pela legislação, além do respectivo 

documento de arrecadação para emissão da GF-1. Desse modo, força 

reconhecer que das essências apreendidas não há justificativa para a 

apreensão do Mandioqueira, do Champanhe, da Garapeira, do Canelão, e 

do Cambará, pois a autorização do órgão ambiental para transporte destas 

é válida e eficaz, como se observa das notas fiscais nº 752 e 755 e das 

guias florestais nº 9 e 29, com o que está caracterizado o ato ilegal para 

fins de acolhimento do mandado de segurança. Nesse sentido: MANDADO 

DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO 

DO MEIO AMBIENTE - AFASTAMENTO POR DETER A AUTORIDADE A 

COMPETÊNCIA PARA DESFAZER OU FAZER CESSAR OS EFEITOS DA 

APREENSÃO TIDA POR ILEGAL E ABUSIVA - APREENSÃO DE MADEIRA E 

DO CAMINHÃO QUE A TRANSPORTAVA - NOTA FISCAL E GUIA 

FLORESTAL QUE ACOBERTAVAM PARTE DAS MADEIRAS APREENDIDAS 

- ILEGALIDADE DA APREENSÃO RECONHECIDA APENAS QUANTO AS 

ESPÉCIES CITADAS NOS DOCUMENTOS AMBIENTAIS - SEGURANÇA 

JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A preliminar de ilegitimidade 

lançada nas informações da autoridade coatora não merece acolhimento, 

pois é cediço que a pessoa que omite ou ordena a prática do ato 

impugnado pela via mandamental, a qual detém competência necessária 

para desfazê-lo ou fazer cessar os seus efeitos tidos por abusivos ou 

ilegais, possui a aptidão específica para compor o pólo passivo do 

mandado de segurança . (...) Desse modo, força reconhecer que das 

essências apreendidas apenas não há justificativa para a apreensão do 

Angelim Rajado, do Cedrinho e do Cambará, pois a autorização do órgão 

ambiental para transporte destas é válida e eficaz, como se observa da 

nota fiscal nº 052 e da guia florestal nº 330, com o que está caracterizado 

o ato ilegal para fins de acolhimento do mandado de segurança . 

Igualmente, verifico ter a autoridade impetrada agido com excesso de 

poder ao apreender o veículo que transportava as essências, pois embora 

o art. 25, da Lei Federal nº 9.605/1998 autorize a apreensão dos 

instrumentos sutilizados na prática da infração ambiental, entendo que tal 

permissivo não alcança o caso destes autos, já que se instaurou 

divergência clara sobre as essências transportadas, sem indicativo claro 

de dolo ou má-fé. Segurança julgada parcialmente procedente para 

acolher os pedidos de liberação apenas das espécies de produto florestal 

constantes da nota fiscal nº 052 e guia florestal 330, quais sejam Angelim 

Rajado, Cedrinho e Cambará, além do veículo caminhão que as 

transportava. (N.U 0109579-22.2008.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA 

SILVA NETO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2009, Publicado no DJE 11/11/2009). 

Ademais, mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via 

mandamental, a apreensão de mercadorias, ainda que desacompanhada 

das respectivas notas fiscais ou de autorização para o seu transporte 

(madeiras), como forma de coerção ao pagamento de tributo, cuja 

retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de 

infração fiscal ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), 

sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegura a prova 

material da infração (STJ – Resp: 1624131 MT 2016/0231856-5, Relator: 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 

17/09/2018). Outrossim, existindo guia florestal para transporte de 

produtos florestais diversos que forneça cobertura parcial à madeira 

transportada, somente deve permanecer apreendido o quantitativo não 

compreendido nas notas fiscais e guias de transporte. Aliás, é pacífico o 

entendimento no sentido de ser indevida a apreensão da totalidade da 

carga de produto florestal, quando divisível, se parte dela estava coberta 

por guia florestal. Precedentes: AC 2006.36.00.005491-0/MT, Rel. DF João 

Batista Moreira, T5; AC 0012335-56.2010.4.01.4100/RO, Rel. DF Kássio 

Nunes Marques, T6. Nesse contexto, não há justificativas plausíveis para 

manter a apreensão das cargas de madeiras em toras descritas nas NF’s 

752 e 755, ensejando dessa forma, a imediata liberação em favor da 

impetrante. Ante o exposto, constatada violação a direito líquido e certo do 

impetrante, CONCEDO a segurança pleiteada, para autorizar a liberação 

exclusivamente das madeiras constantes nas notas fiscais nº 752 e 755 e 

das guias florestais nº 9 e 29. Como consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

Processo isento de custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Extraia-se cópia integral desta sentença para remessa à autoridade 

coatora, na forma do art. 13 da Lei 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, 

com as nossas homenagens, em observância da regra constante do art. 

14, § 1º, da Lei 12.016/09. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-26.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RAMOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-63.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI PROCESSO 

n. 8010135-63.2016.8.11.0107 Valor da causa: R$ 17.559,67 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP Endereço: Avenida ATÍLIO FONTANA, 492, 

CASA, SETOR INDUSTRIAL LEONEL BEDIM, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: EXPEDITO DOS SANTOS - ME 

Endereço: Rua São Paulo, 1230, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 FINALIDADE: 1. PROCEDA-SE à PENHORA e AVALIAÇÃO, 

observando-se eventual indicação de bem(ns) feita pela parte credora e 

deferida pelo Juízo ou, na falta dessa e respectivo deferimento, a 

gradação legal (art. 523,§1º, c/c o art. 835, do CPC), de tantos bens, 

quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (art. 837, do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. Do Auto de PENHORA e 

AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) executado(s), em regra, na pessoa 

de seu advogado, mediante publicação no órgão oficial (art. 272), de modo 

que nas Comarcas não abrangidas por tal meio, a intimação do patrono 

dar-se-á, pessoalmente ou por via postal (art. 273, do CPC), 

observando-se que, na hipótese de inexistir procurador (advogado) 

constituído nos autos pelo(s) executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER 

INTIMADO(S) PESSOALMENTE, para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese de penhora de imóvel(eis), 

em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 
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práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de 

justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 833, 840 e 

846, todos do CPC. BENS INDICADOS À PENHORA: "GM/S10 EXECUTIVE 

2.8, placa JZR 0086 - MT ", constante ao extrato renajud (anexo) VALOR 

TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 17.559,67 TOTAL PARA 

PAGAMENTO: R$ 17.559,67 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. A impugnação 

deverá limitar-se às matérias enumeradas no art. 525, do CPC; 2. Quando 

o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa 

impugnação; 3. A impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, 

podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus 

fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação; 4. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito 

ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e 

prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos 

próprios autos. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC/2015, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. NOVA UBIRATÃ, 22 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Juiz de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009843-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1009843-51.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA LUCIA BARBOSA REU: 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS VISTOS. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, bem como a 

apresentação ou não de contestação. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-62.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIELE MARCOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BIANCHINI OAB - MT24656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000766-62.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ALBANIELE MARCOLINO DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A VISTOS Por ora, aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000221-89.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILTON ARAUJO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO ROBERTO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000221-89.2019.8.11.0107. EXEQUENTE: JOAO MILTON ARAUJO E 

SILVA EXECUTADO: AGOSTINHO ROBERTO DA CRUZ VISTOS. Visando a 

primazia da solução consensual do conflito, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de março de 2020, às 13:30 horas. Intimem-se as 

partes/procuradores para comparecimento. Int. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-95.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE EBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000919-95.2019.8.11.0107. REQUERENTE: MARCIO JOSE EBERLE 

REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A 

VISTOS. Diante da justificativa retro, redesigno audiência de conciliação 

para o dia 05 de março de 2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes 

para comparecimento. Cite-se a parte requerida. Int. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-45.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDINO KARLING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000028-45.2017.8.11.0107. EXEQUENTE: ANTONIO CLAUDINO KARLING 

EXECUTADO: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA 

VISTOS. Cumpra decisão anterior. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, JUIZ 

DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ENISANDRA BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000007-35.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ENISANDRA BARBOSA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do pagamento do débito, 

julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-41.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000026-41.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PORTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do 

pagamento do débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-02.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MARQUES DALBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000770-02.2019.8.11.0107. REQUERENTE: CRISTIAN MARQUES DALBEN 

REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por CRISTIAN MARQUES DALBEN 

em face do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, 

ambos devidamente qualificados. Alega, em síntese, que protocolou 

requerimento de regularização de área em 08 de julho de 2016 (Protocolo 

nº 359546/2016), e até o presente momento não houve manifestação da 

parte requerida. Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência 

para determinar que a parte requerida adote providências necessárias. O 

pedido veio instruído com os documentos. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Com efeito, dispõe o artigo 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º). Em suma: em 

cognição sumária, é necessário demonstrar o “fumus boni juris” 

(probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano 

irreparável). Pois bem. Analisando os elementos colacionados à exordial, 

tenho que tais requisitos legais NÃO se encontram preenchidos até o 

presente momento processual. No particular, não considero robusta ou 

suficiente a prova apresentada nos autos, uma vez que o procedimento 

administrativo tramita desde o ano de 2016, o qual teve último andamento 

em 25.07.2019 (consulta realizada nesta data, pelo site: 

http://www.protocolo.sad.mt.gov.br/consulta/cp.php), fato que, por si só, 

afasta as alegações de urgência. Ademais, quanto ao fundado receio de 

dano irreparável ou ineficácia do provimento final, estes não estão 

evidentes, pois não há nos autos, neste momento processual, a 

verossimilhança das alegações, sendo necessária a instrução probatória 

para melhor solução do lide. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da concessão da tutela 

de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante 

a ausência dos requisitos necessários para concessão da medida 

vindicada. Aguarde-se a realização de audiência de conciliação já 

designada. Cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente 

para apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Int. Cumpra-se. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-54.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMUS VALDEMIRO BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000148-54.2018.8.11.0107. REQUERENTE: VALDIMUS VALDEMIRO 

BACKES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS. Recebo o recurso inominado interposto pela parte 

autora e defiro-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. Considerando 

que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões, remetam-se os 

autos para a Turma Recursal, com as anotações e homenagens de estilo. 

Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-05.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PETRA MAGALHAES MONTES OAB - MG196639 

(ADVOGADO(A))

RAYSSA NATASHA GUIMARAES CARVALHO MARQUES COUTINHO OAB 

- MG134577 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CAVALHERO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000537-05.2019.8.11.0107. EXEQUENTE: ANDREA DE LIMA EXECUTADO: 

RAFAEL CAVALHERO DA SILVA Vistos. 1. Preenchidos os requisitos 

legais, RECEBO a inicial. 2. CITE-SE a parte executada para pagamento do 

débito, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, nos termos do art. 

829 do CPC c.c. art. 53, caput, da Lei 9.099/95. Conste do mandado que, 

não efetuado o pagamento, serão PENHORADOS e AVALIADOS bens 

suficientes à satisfação do crédito. Efetivada a constrição, LAVRE-SE o 

respectivo auto, intimando-se a parte executada no mesmo ato. 3. Não 

encontrada a parte executada, deverá o Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE bens suficientes para garantir a execução, 

observando-se o estabelecido pelo art. 830, §§ 1º e 3º, do CPC. 4. 

Efetuada a penhora, venham conclusos para designação de audiência de 

conciliação (art. 53, § 1º, Lei 9.099/95) Int. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-93.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS ZIMMERMANN (TESTEMUNHA)

VANDELI APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO NATARI VIEIRA OAB - MT0015826A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

8010047-93.2014.8.11.0107. REQUERENTE: VANDELI APARECIDO LUCAS 

DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: EDSON LUIS ZIMMERMANN REQUERIDO: 

JESSE ALVES VIEIRA “Vistos. I – Permaneçam os autos conclusos para 

sentença”. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-03.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MUELLER FOGOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ALINE HINCKEL HERING OAB - SC0031382A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010053-03.2014.8.11.0107. REQUERENTE: VALKIRIA AILSA SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: MUELLER FOGOES LTDA., ELETROMAR MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS. Relatório dispensado, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do pagamento do 

débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-41.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000026-41.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PORTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do 

pagamento do débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-41.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000026-41.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PORTES 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do 

pagamento do débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-41.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000026-41.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PORTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do 

pagamento do débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-41.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000026-41.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PORTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do 

pagamento do débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-41.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000026-41.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PORTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Relatório dispensado, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante do 

pagamento do débito, julgo extinta a presente execução, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Expeça-se 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78002 Nr: 939-77.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Silvânio de Oliveira

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 

 Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo.Determino a suspensão da 

expedição de certidão referente aos honorários arbitrados até o deslinde 

do procedimento instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 

395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) 

Luzia Martins de Oliveira – OAB 22395/O para apresentar as razões 

recursais no prazo legal, bem como acompanhar os trâmites 

pertinentes.Saliento que os honorários serão fixados ao fim da demanda 

patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se o(a) 

defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das obrigações 

e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, bem como 

o(a)  ass is t ido(a)  da presente dec isão.  Expeça-se  o 

necessário.Cumpra-se.

  

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75926 Nr: 608-32.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelcino Ribeiro Santos

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 
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Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 

 Pelos fundamentos acima delineados, em reconsideração à decisão de fl. 

269, declaro extinta a punibilidade de FIDELCINO RIBEIRO DOS SANTOS. 

.Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo.Devido ao serviço 

prestado, fixo os honorários advocatícios em seu favor em 01 (uma) URH. 

Contudo, consigno que a expedição de certidão referente aos valores 

ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na Diretoria 

deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Como fora 

prolatada sentença neste ato, deixo de nomear novo advogado para atuar 

no feito, considerando que tal medida não se faz necessária neste 

momento.Por outro lado, conforme decisão colacionada acima, determino a 

suspensão da expedição de certidão dos honorários já arbitrados em 

favor de YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Após a 

intimação pessoal das partes, sendo manifestado interesse recursal, 

voltem-me os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.Não 

havendo discordância da decisão, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, aguardem os autos em arquivo provisório até o encerramento do 

feito acima citado. Cumpra-se.

  

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 530-38.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Ramos de Souza

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 

 Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Karine Moraes da Silva - OAB 

24659-O para prosseguir com a respectiva defesa no feito em 

testilha.Saliento que os honorários serão fixados ao fim da demanda 

patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se o(a) 

defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das obrigações 

e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, bem como 

o(a)  ass is t ido(a)  da presente dec isão.  Expeça-se  o 

necessário.Cumpra-se.

  

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78465 Nr: 52-59.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Rocha Queroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltene José Moreira, Elzeni Candida de 

Macedo, Vicentina Marques Pereira, Flavio Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521/O, VICTOR HUGO FERNANDES VARJÃO - OAB:MT 

26504/O

 Porém, vemos que há uma questão processual pendente, que impede 

inclusive o conhecimento do mérito da demanda.

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ademais, conforme já declinado, não houvera a análise de tal situação.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Deixo de redesignar a presente solenidade, tendo em vista a necessidade 

de solvência do pressuposto processual pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67617 Nr: 151-78.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. G. Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Credora para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74580 Nr: 666-69.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76994 Nr: 251-18.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMdO, ALMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78338 Nr: 1103-42.2017.811.0106

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Fábio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José Magalhães da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Impetrante para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79153 Nr: 380-86.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSVANDO FERNANDES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68839 Nr: 14-28.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Graziela de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74343 Nr: 534-12.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Vaz da Silva, Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os cálculos apresentados pela exequente às fls. 77/78, 

intime-se o instituto executado para manifestação em 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77752 Nr: 776-97.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Barbosa Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se o executado, mediante carga dos autos para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código 

de Processo Civil), salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, a par do que dispõe o 

artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75455 Nr: 335-53.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Martins Barros, Valdir Rodrigues de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte autora demonstrou que o benefício 

previdenciário ainda não foi implantado pelo INSS, determino à Secretaria 

que proceda o requerimento da implantação por meio do sistema 

JUSCONVÊNIOS.

 Após, intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito em 15 

(quinze) disas.

 Não havendo manifestação no prazo acima estabelecido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 1017-23.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Maria de Oliveira, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso em testilha, percebe-se, pela documentação encartada aos 

autos (fl. 196), que a parte demonstrou documentalmente a quitação dos 

honorários advocatícios.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção em relação a estes valores.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Autorizo a expedição de alvará para a conta indicada à fl. 189-v, quanto 

aos honorários sucumbenciais depositados à fl. 196.

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.

 Sendo o valor principal vinculado ao feito, volte-me concluso para 

deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73250 Nr: 78-62.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurileide da Silva Ribeiro, Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso em testilha, percebe-se, pela documentação encartada ao feito, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação 

principal e dos honorários advocatícios.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Autorizo a liberação dos valores depositados nos autos para a conta 

bancária apresentada à fl. 99, eis que há autorização específica para tal, 

mediante procuração com firma reconhecida.

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69103 Nr: 279-30.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudemira Geraldo de Jesus, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso em testilha, percebe-se, pela documentação encartada aos 

autos, que a parte demonstrou documentalmente a quitação dos 

honorários advocatícios.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção em relação a estes valores.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Autorizo a expedição de alvará para a conta indicada à fl. 118-v, quanto 

aos honorários sucumbenciais depositados à fl. 126.

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.
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 Sendo o valor principal vinculado ao feito, volte-me concluso para 

deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68714 Nr: 674-56.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventino Pereira, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizo a expedição de alvará para a conta indicada à fl. 131, quanto 

aos honorários sucumbenciais depositados à fl. 125.

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.

 Após, considerando que não foi apresentada conta bancária de 

titularidade do beneficiado ou procuração específica para recebimento do 

valor principal, determino o arquivamento do feito com as baixas e 

anotações pertinentes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77904 Nr: 883-44.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Aparecida Barbosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 1053-16.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Lima, Douglas Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Maria Aparecida de 

Lima em face do INSS.

 À fl. 100 a parte exequente informa que os valores dantes liberados nos 

autos foram devolvidos, uma vez que sua conta bancária não permitia o 

saque da respectiva quantia.

 Realizada a alteração do limite da conta, a credora pugnou por nova 

liberação do montante.

 Pois bem.

 Considerando o extrato apresentado à fl. 101, autorizo a liberação dos 

valores devolvidos ao feito à conta bancária de fl. 100.

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 20-54.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Maria de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:MT 19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito 

na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré FLÁVIA 

MARIA DE CAMARGO ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 

3.708,86 (três mil, setecentos e oito reais e oitenta e seis centavos), com 

a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC desde a data do vencimento de cada parcela, 

conforme demonstrativo de fl. 24 (art. 397, CC)1. Condeno o requerido às 

custas e despesas processuais, bem assim aos honorários de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

demanda, com arrimo no artigo 85, do CPC.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77692 Nr: 733-63.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Rodrigues Mendonça de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 Posto isso, extinguO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido 

autoral em face de CASSIA RODRIGUES MORAES, declarando-a incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, com fundamentação no art. 

4º, III, do Código Civil. Em consonância com o disposto no art. 747, II do 
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Estatuto Processual Civil c/c art. 1.775, §1º do Código Civil, nomeio como 

curador da interditada, sua genitora, Sr. LUCIMAR RODRIGUES 

MENDONÇA DE MORAES.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta 

comarca, para que providencia o registro da presente decisão do 

assentamento de nascimento da interditada (Art. 1.166 da 

CNGC).Publique-se pele imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital o nome da interditada e 

da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do 

artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil.A curadora deverá, nos 

termos do artigo 759 e seguintes do diploma adjetivo pátrio, prestar 

compromisso.Sem custas ou honorários, ante a gratuidade 

judiciária.Determino, após o trânsito em julgado, a expedição de certidão 

em favor do defensor nomeado à ré à fl. 71/71-v, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), vez que, diante do curto trabalho exigido do patrono, o 

valor se mostra compatível à atividade realizada. Com o trânsito julgado e 

cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de praxe. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77729 Nr: 759-61.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Nunes da Silva, Douglas Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte executada demonstrou concordância com os 

cálculos apresentados pela exequente, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77863 Nr: 850-54.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Referência: Autos n.º 77863 (850-54.2017.811.0106)

 Cuida-se de embargos de declaração opostos por HL CONSTRUTORA 

LTDA, em face de decisão proferida em fl. 160.

 Argumenta que; A) a embargante apresentou em sede de embargos de 

execução, preliminar de mérito quanto a inépcia diante da ausência de 

planilhas de cálculos, e B) a decisão não se pronunciou quanto ao pedido 

de avaliação da máquina constrita.

 Feitos os relatos essenciais, passo a decidir.

 Vê-se que os embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de 

seu possível efeito infringente, modificar a sentença.

 No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu artigo 1.022, 

é claro ao aduzir que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

 Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas permissões legais de 

cabimento dos embargos de declaração são quando da ocorrência de 

obscuridade, contradição ou omissão no provimento jurisdicional, ou para 

correção de erro material, não sendo referido meio de impugnação mais 

cabível em caso de dúvida, consoante autorizava a anterior redação do 

dispositivo.

 É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são 

um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível.

 Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil.

 No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a 

parte não requer a reforma da sentença em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.

 Verifico ainda que, o item A sequer está presente no pedido de fls. 

157/157-v, que foi objeto da decisão combatida, razão pela qual 

desconheço os pedidos inerentes ao item.

 Não fosse suficiente, a matéria que o causídico busca embargar, ao bem 

da verdade, diz respeito de sentença proferida nos autos de código 

78171, que se tratava de embargos a execução, movido de igual modo 

pela ré. Conforme se extrai da consulta do sistema APOLO, este 

encontra-se arquivado uma vez que da sentença que julgou o recurso 

improcedente, é atestado o trânsito em julgado, ocorrido na data de 

19.11.2019, sendo inclusive, trasladado para o presente feito.

 Neste sentido, verifica-se que a ré utilizou dos embargos de declaração 

para, ardilosamente, rediscutir a matéria cujo direito recursal precluiu em 

razão de sua inércia.

 Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.

 Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior.

 Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que 

macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 

no mérito, nego-lhe provimento.

 Em tempo, considerando que os embargos a execução foram julgados 

improcedentes (fls. 166/167-v), constando ainda o trânsito em julgado (fl. 

168), intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira 

o que entender por direito, visando o prosseguimento do feito.

 Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74737 Nr: 756-77.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Gomes Ferreira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso em testilha, percebe-se, pela documentação encartada ao feito 

(fls. 94 e 95), que a parte demonstrou documentalmente a quitação tanto 

da obrigação principal como dos honorários advocatícios.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Autorizo a expedição de alvarás para as contas bancárias apresentadas 

à fl. 96, atentando-se aos respectivos beneficiários.

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 44-63.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFJ, NJdS, IJJdS, KJdS, LJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que, embora devidamente intimada, a parte credora não 

promoveu o prosseguimento do feito conforme as orientações de fls. 

203/204, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações 

de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69060 Nr: 233-41.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ferreira Neto Mercearia, Adão Ferreira 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69060 (233-41.2010.811.0106)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 

51/52, que a parte os valores devidos ao exequente foram alcançados em 

sua integralidade por meio da penhora online realizada por meio do BACEN 

JUD.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se a transferência dos valores penhorados nos autos em favor 

da exequente, conforme dados informados em fl .90.

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.

 Sem custas ou honorários.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 18 de dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69166 Nr: 341-70.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De início, indefiro o pedido de fl. 199 e mantenho a realização da perícia 

médica, conforme fundamentado à fl. 197.

 Considerando a certidão de fl. 200, informando que o perito anteriormente 

nomeado não mais atua nesta comarca, nomeio, em sua substituição, o 

médico perito Dr. José Carlos Muniz, que atende no Hospital Municipal 

desta urbe, o qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que ora 

lhe é atribuído, independentemente de termo de compromisso.

 Arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 
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conforme Resolução 232/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

 Anoto os quesitos apresentados às fls. 93/96.

Intime-se o perito, dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que 

promova o agendamento, desde logo, da data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão).

Agendada a perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, 

devendo o autor comparecer munido de seus documentos pessoais e 

exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do perito.

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73323 Nr: 111-52.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelita Pires de Morais, Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso em testilha, percebe-se, pela documentação encartada ao feito, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação 

principal.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Autorizo a liberação dos valores depositados à fl. 84 para a conta 

bancária apresentada à fl. 91, eis que há autorização específica para tal, 

mediante procuração com firma reconhecida (fl. 97).

 No entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, 

conforme informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, há indisponibilidade do sistema consistente em ausência de 

comunicação entre o Tribunal e o Banco do Brasil.

 Saliento que referida indisponibilidade fora confirmada por este 

magistrado, por diversas vezes, quando do acesso ao sistema.

 Assim, determino, de forma excepcional, a expedição de alvará por meio 

da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser informado 

eletronicamente acerca da expedição, para assinatura digital.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80021 Nr: 782-70.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de feito onde, não sendo possível o 

impulsionamento devido, foram eles conclusos.

 O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) especifica que:

Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por 

impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

 Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto 

de direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo.

 Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte.

 Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser 

determinado no feito é o seu arquivamento.

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.

 Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o 

processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento.

 Sem condenação em custas ou honorários advocatícios na presente fase 

processual.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73044 Nr: 9-30.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Moura dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 

19909/O, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 30635

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 9-30.2015.811.0106, 

Protocolo 73044, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77815 Nr: 818-49.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Candida de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:MG 

63440

 Referência: Autos n.º 77815 (818-49.2017.811.0106)

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, vejo que a autora limitou-se à 

praxe forense (a qual – tecnicamente - não concordamos, conforme 

dantes já explanado) de indicar as provas que pretendem produzir, sem 

sequer manifestarem-se acerca dos pontos que entendem controversos.

 Lado outro, no que diz respeito a requerida, verifico que esta, embora 

devidamente intimada, sequer apresentou manifestação, razão pela qual 

declaro precluso o prazo para apresentar meios de prova.

 Pois bem:

 Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos 

controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, 

além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 Em sede de contestação, verifico que pela requerida, não foram 

suscitadas preliminares, limitando-se apenas as questões de mérito, razão 

pela qual não restam quaisquer questões pendentes.

 2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Fixo como ponto controvertido da presente demanda, a ser solvido pela 

instrução probatória, a validade da contratação dos serviços financeiros 

da requerida, de modo a analisar eventuais danos que foram advindos 

quando de sua contratação.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa.

 Fica admitido como meio de prova a oitiva de testemunhas.

 Indefiro o depoimento pessoal da parte ré, eis que trata-se de pessoa 

jurídica, a qual seria somente representada em juízo, não havendo em 

eventuais declarações de prepostos qualquer interesse na solução do 

litígio.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

 No caso presente, em se tratando de relação estritamente consumerista, 

torna-se possível a inversão da distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CDC, cabendo, em caso deferimento, a empresa 

requerida comprovar suas alegações.

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

 […]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;

 Analisando os autos, verifica-se que, de um lado, tem-se a autora como 

pessoa que possui como única fonte de renda o benefício pago pelo INSS, 

a título de aposentadoria por idade, e, de outro, tem-se a requerida como 

grande instituição financeira, com poder aquisitivo infinitamente superior.

 Logo, torna-se visível a discrepância do poder das partes, de modo que a 

concessão da inversão do ônus probatório é medida que se impera, uma 

vez que presentes os requisitos obrigatórios.

 Ademais, é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR – RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. 1- Tal como preceitua o art. 6°, inci. 

VIII, a inversão do ônus da prova se dá quando, “a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele [consumidor] hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. No caso, o Banco Apelado 

se coloca em posição de superioridade em relação ao consumidor 

Recorrente, pela facilitação dos meios de provas que dispõe, situação que 

desequilibra a relação de consumo e autoriza a inversão do ônus da 

prova, é muito mais fácil para a instituição financeira comprovar sua 

alegação de que o Apelante deixou de efetuar o pagamento do empréstimo 

e renegociou a dívida porque possui todos os documentos concernentes 

ao contrato de renegociação firmado com o Recorrido, bem como os 

cheques não compensados, do que atribuir essa tarefa ao consumidor. 2. 

As alegações do Apelante também são verossímeis, eis que o Banco 

Apelado não trouxe o alegado contrato de renegociação da dívida que o 

Recorrente alega não ter firmado, tendo juntado somente o contrato 

originário de empréstimo, que o Recorrente sustenta ter quitado por meio 

de emissão de cheques. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJe 

25/06/2018)

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10274101720178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data 

de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Data de Publicação: 25/06/2018).

 Neste sentido, DEFIRO a inversão do ônus da prova, uma vez que até a 

presente decisão a matéria não fora analisada.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil 

atinentes ao direito contratual.

 5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pela autora, designo audiência 

de instrução e julgamento para a data de 05 (cinco) de Março de 2020, às 

17hrs, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Determino à parte que deposite em cartório (ou insira no processo 

eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, 

devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do 

Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma 

de tais qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 

não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Fica à parte facultada a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 
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tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE pessoalmente a parte autora, vez que deferido seu pedido de 

depoimento pessoal, para comparecer na audiência designada, sob pena 

de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

 Saliento que resta vedada, conforme já determinado na decisão anterior, 

a discussão acerca da fixação dos pontos controvertidos.

 Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71993 Nr: 231-32.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gismar Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da punibilidade 

dos agentes.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argumentos, não produziu o acusado qualquer prova pré constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária dos réus, nos termos do artigo 397 caput do 

Código de Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 19 de março de 2020, 

às 15h00min (horário de oficial de Mato Grosso).Havendo réu preso, 

requisite-o para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do 

acusado e notifique o Ministério Público acerca da data 

aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70710 Nr: 641-61.2012.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL, DFL, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Com espeque 

no artigo 485, parágrafo 2º, condeno o autor no pagamento das custas e 

despesas processuais. Fica a exibilidade das referidas verbas 

suspensas, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77649 Nr: 699-88.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da punibilidade 

dos agentes.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argumentos, não produziu o acusado qualquer prova pré constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária dos réus, nos termos do artigo 397 caput do 

Código de Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 19 de março de 2020, 

às 15h30min (horário de oficial de Mato Grosso).Havendo réu preso, 

requisite-o para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do 

acusado e notifique o Ministério Público acerca da data 

aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78001 Nr: 938-92.2017.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 Diante do exposto, aplico ao faltoso advogado, com esteio no regramento 

normativo acima citado, multa de 10 (dez) salários mínimos de referência 

pela sua desídia na representação de seu cliente com o abandono da 

causa.Com vistas a evitar futura alegação de violação ao devido processo 

legal, permito ao referido penalizado o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestar-se.Informo que, apresentada a peça processual faltante no 

prazo de resposta do apenado causídico, pode eventualmente ser 

declarada a insubsistência da penalidade ante o cumprimento da 

representação da parte.Findo o prazo em questão, ausente a 

manifestação ou no seu eventual não acolhimento, determino que seja 

cópia da decisão com a certidão de sua preclusão encaminhada à 

Procuradoria da Fazenda Estadual, para que seja inscrita a multa como 

dívida ativa do Estado. Após, voltem-me os autos para nomeação de 

advogado dativo para defesa do acusado.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78041 Nr: 957-98.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionildo Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deybson Ibiapino Costa 

Santos - OAB:MT 19171/O

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da punibilidade 

dos agentes.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argumentos, não produziu o acusado qualquer prova pré constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária dos réus, nos termos do artigo 397 caput do 

Código de Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 19 de março de 2020, 

às 16h30min (horário de oficial de Mato Grosso).Havendo réu preso, 

requisite-o para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do 

acusado e notifique o Ministério Público acerca da data 

aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78869 Nr: 219-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKVSJdL, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521/O

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso em testilha, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

(fl. 40), que a parte autora informou a quitação da obrigação e pugnou 

pela extinção do feito.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Custas, se houver, pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80043 Nr: 796-54.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Luis Candido Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da punibilidade 

dos agentes.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argumentos, não produziu o acusado qualquer prova pré constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária dos réus, nos termos do artigo 397 caput do 

Código de Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 19 de março de 2020, 

às 16h00min (horário de oficial de Mato Grosso).Havendo réu preso, 

requisite-o para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do 

acusado e notifique o Ministério Público acerca da data 

aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80113 Nr: 837-21.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Moura dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deybson Ibiapino Costa 

Santos - OAB:MT 19171/O

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da punibilidade 

dos agentes.Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros 

argumentos, não produziu o acusado qualquer prova pré constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.Portanto, pela análise do manancial informativo que 

encontra-se coligido aos autos e não havendo qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária dos réus, nos termos do artigo 397 caput do 

Código de Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 19 de março de 2020, 

às 14h30min (horário de oficial de Mato Grosso).Havendo réu preso, 

requisite-o para comparecimento à solenidade.Intime-se o defensor do 

acusado e notifique o Ministério Público acerca da data 

aprazada.Intimem-se as testemunhas arroladas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 66931 Nr: 437-90.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines dos Santos Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7357/O

 Referência: Autos n.º 66931 (437-90.2007.811.0106)

 Cuida-se de execução que o BANCO DO BRASIL S/A move em desfavor 

de INES DOS SANTOS GUADAGNIN.

 Protesta a exequente pela expedição de termo de penhora (fl. 156), de 

modo a propiciar que a parte proceda a devida averbação.

 Ocorre que, a exequente não observou que o respectivo termo de 

penhora já fora proferido ainda no ano de 2011 (fl. 122), estando 

disponível desde então para o cumprimento da diligência que está 

incumbida exclusivamente a sua parte, prejudicando assim a realização de 

novo termo de penhora.

 No que se refere ao argumento de que as diligências restaram infrutíferas 

em razão da ausência de documento original, o próprio texto do artigo 844, 
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do Código de Processo Civil é claro no sentido de ser prescindível a 

apresentação de termo original.

 Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe 

ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.

 Logo, não há o que falar em expedir novo termo.

 Neste sentido, INDEFIRO os pedidos de fls. 150 e 156.

 Intime-se a exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, traga 

matrícula atualizada com a devida averbação do imóvel.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69864 Nr: 370-86.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRSA, MHRdS, YDSTdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 69864 (370-86.2011.811.0106)

 Intime-se pessoalmente a parte autora quanto a decisão de fls. 181/183, 

determinando-lhe que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, conta 

bancária para o levantamento dos valores vinculados nos autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70564 Nr: 487-43.2012.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Novais de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17934

 Referência: Autos n.º 70564 (487-43.2012.811.0106)

 Tratam-se os presentes autos de execução fiscal onde, citado o 

executado, não houvera o adimplemento do débito.

 Em sua ulterior manifestação no feito, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que não foram encontrados bens 

penhoráveis em nome do devedor.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 O artigo 40 caput da Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1990 (Lei das 

Execuções Fiscais), especifica que:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

 Analisando referido dispositivo, vê-se que a suspensão mencionada pode 

– e deve – ser determinada pelo próprio juiz, sempre que a execução 

fiscal esteja em uma fase onde não seja verificada qualquer efetividade.

 Tanto deve o juiz – de ofício – determinar tal providência, que o próprio 

parágrafo 1º do referido artigos salienta que, da decisão que determina 

referida suspensão, será dada vista ao representante judicial da Fazenda 

Pública, demonstrando com isso que a suspensão independe de expresso 

pedido de quaisquer das partes – pois senão não haveria a necessidade 

de um artigo legal específico para determinar a intimação de referida 

decisão.

 O próprio artigo 40, em seu parágrafo 2º, reza que:

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

 Analisando em conjunto referidos dispositivos, conclui-se que, 

determinada de ofício a suspensão, deve da Fazenda Pública ser intimada, 

quando então o feito ficará suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, sem que 

transcorra o prazo prescricional.

 Findo referido interstício, independentemente de intimação da Fazenda 

Pública, os autos devem ser remetidos ao arquivo, para que lá aguardem a 

prescrição intercorrente, sendo possibilitado (artigo 40, parágrafo 3º) o 

seu desarquivamento à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens 

do devedor.

 No presente caso, no entanto, fora a própria Fazenda Pública quem 

postulara pela suspensão processual, de forma que dispensável seria a 

intimação do seu representante judicial, conforme exigência do parágrafo 

1º do artigo 40 da Lei n.º 6.830/90, da decisão que determinou a 

suspensão.

 Porém, o que se mostra deveras inócuo é a determinação de 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, 

ser ele encaminhado ao arquivo definitivo.

 Ora, se não exige, a lei, a intimação da Fazenda Pública após o 

transcurso do prazo de suspensão e antes da efetivação do 

arquivamento (artigo 40, parágrafo 2º), o que se pode concluir é que, não 

sendo encontrados bens do devedor, obrigatoriamente os autos serão 

arquivados após a sua suspensão provisória.

 Entretanto, independentemente de estar o feito na fase de suspensão - 

artigo 40 caput da Lei de Execuções Fiscais - ou arquivado, o próprio 

regramento de regência possibilita o desarquivamento dos autos (ou a 

cessação de sua suspensão, evidentemente), acaso sejam localizados 

bens em nome do devedor, passíveis de penhora.

 Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por um 

ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.

 Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.

 Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo 

não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém cunho 

meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – 

a qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.

 Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo 

período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão da execução, 

devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal 

determinação.

 Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer 

tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o 

artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80098 Nr: 828-59.2018.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLFO, JPFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O, Kelly Lorraine Rodrigues de Souza - OAB:MT 

26246/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - OAB:MT 

12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, extinguO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido 

autoral em face de JOÃO PAULO FEITOSA COSTA, declarando-o incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, com fundamentação no art. 

4º, III, do Código Civil. Em consonância com o disposto no art. 747, II do 

Estatuto Processual Civil c/c art. 1.775, §1º do Código Civil, nomeio como 

curador da interditada, sua genitora, Sra. FRANCISCA LIMA FEITOSA 

OLIVEIRA.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta comarca, para que 

providencia o registro da presente decisão do assentamento de 

nascimento do interditado (Art. 1.166 da CNGC).Publique-se pele imprensa 

local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando no edital o nome do interditado e da curadora, a causa da 

interdição e os limites da curatela, nos termos do artigo 755, § 3º do 

Código de Processo Civil.A curadora deverá, nos termos do artigo 759 e 

seguintes do diploma adjetivo pátrio, prestar compromisso.Sem custas ou 

honorários, ante a gratuidade judiciária.Determino, após o trânsito em 

julgado, a expedição de certidão em favor da defensora nomeada ao réu à 

fl. 59/59-v, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), vez que, diante do 

curto trabalho exigido do patrono, o valor se mostra compatível à atividade 

realizada. Com o trânsito julgado e cumpridas todas as determinações, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. Nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79155 Nr: 382-56.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:MT 26246/O

 Referência: Autos n.º 79155 (382-56.2018.811.0106)

 Já tendo sido apresentada a resposta à acusação pelo réu (fl. 80), mister 

se faz a análise da possibilidade de recebimento definitivo da denúncia.

 O artigo 397 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 

(Código de Processo Penal Brasileiro), especifica que:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

IV - extinta a punibilidade do agente.

 Analisando o que consta nos autos, mormente os elementos informativos 

colhidos no bojo do inquérito policial, verifica-se que não resta patente (ou 

manifesta, como expresso no regramento de regência) a existência de 

qualquer causa excludente da ilicitude, mormente porque, no presente 

caso, a existência ou não de alguma excludente demanda aprofundada 

análise do mérito da demanda, o que somente será possível após a 

possibilidade de dilação probatória em juízo.

 A possibilidade de dilação probatória, no caso dos autos, é consequência 

direta da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e do 

devido processo legal, posto que não se mostra minimamente razoável, 

somente com o que consta no bojo do procedimento administrativo 

inquisitorial e com as alegações da parte, encerrar o processo nesta fase.

 Da mesma forma pode-se reverberar acerca da presença ou não de 

alguma causa excludente da culpabilidade, haja vista que esta, de forma 

inclusive mais acentuada que o eventual reconhecimento de causa 

excludente da ilicitude, somente poder-se-ia ser demonstrada cabalmente 

em relação à presente imputação após a produção das provas sob o crivo 

do contraditório judicial. Portanto, não há como absolver sumariamente o 

réu com tal justificativa nesta estreita fase de conhecimento.

 O fato, da maneira como narrado na denúncia, subsume-se ao tipo penal 

imputado ao acusado, de forma que, além de encontrar-se demonstrada a 

aptidão da petição vestibular, restara afastada preliminarmente a ausência 

de adequação típica.

 Ademais, a existência de justa causa para a ação penal já fora analisada 

quando do recebimento preliminar da denúncia, restando verificada a 

ausência de inépcia da inicial.

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da punibilidade do 

agente.

 Insta consignar que na resposta à acusação, o acusado, representado 

por sua defesa técnica, reserva-se no direito de manifestar-se quando de 

alegações finais, não produzindo assim qualquer prova pré constituída 

(prova eminentemente documental) que pudesse embasar um édito 

absolutório sumário.

 Portanto, pela análise do manancial informativo que encontra-se coligido 

aos autos e não havendo qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397 caput do Código de 

Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 16 de Abril de 

2020, às 13hrs, Horário de Mato Grosso.

 Intime-se o defensor do acusado e notifique o Ministério Público acerca da 

data aprazada.

 Notifique-se a vítima, conforme preconiza o artigo 201, parágrafo 2°, do 

Código de Processo Penal, intimando-a para o ato.

 Intime-se as testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela 

defesa (fl. 81).

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78443 Nr: 34-38.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadno Ronielly da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 78443 (34-38.2018.811.0106)

 Trata-se de ação penal que move o Ministério Público em desfavor de 

KADNO RONIELLY DA SILVA VIEIRA.

 Conforme consulta ao Sistema Apolo/TJMT, verificou-se a existência de 

dois procedimentos congêneres em desfavor do denunciado, razão pela 

qual determinou-se a intimação do Ministério Público para apresentar 

parecer sobre eventual litispendência.

 Dada a palavra ao representante ministerial (fls. 99/99-v), o Parquet 

informa que nos autos de código 79510 fora requisitado a extinção do 

feito, de modo que os presentes autos deveriam prosseguir sem 

anormalidades.

 Neste sentido, extinguindo-se os autos de código 79510 distribuído com o 

número 555-80.2018.811.0106, não há o que falar de litispendência, logo, 

inexiste a ocorrência de bis in idem.

 Em tempo, estando os respectivos autos conclusos para prolação de 

sentença, mantenham-se em gabinete.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70854 Nr: 66-19.2013.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Oliveira Freitas, Gilberto 

Augusto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:MT 21498/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 Diante do exposto, desde já indefiro o pedido de liberação do valor da 

fiança da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

advogado do requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos procuração específica para a liberação de valores, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência ou conta bancária de titularidade de Marcos Antônio de 

Oliveira Freitas.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 205-34.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adercio Vendramel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facholi Prod. Com. Ind. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA - 

OAB:SP 112215

 Referência: Autos n.º 71953 (205-34.2014.811.0106)

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 Assim, passa-se ao saneamento da demanda, na forma como determina o 

art. 357, do CPC.

 Em sua oportunidade, aduz a requerida, no que diz respeito aos pontos 

controvertidos, que dizem respeito quanto a qualidade das sementes 

vendidas pela requerida ao autor. Deste modo, visando comprovar os 

pontos controvertidos nos autos, aponta como meios de provas a serem 

produzidos, sendo, prova testemunhal através de depoimento pessoal do 

autor e eventuais testemunhas e documentais.

 De igual modo, indica o autor a título de pontos controvertidos, como a 

qualidade das sementes adquiridas, indagando quanto sua real taxa de 

germinação, requerendo assim, produção de prova através do depoimento 

pessoal de seus funcionários que trabalharam no plantio, bem como a 

inquirição do perito técnico nomeado nos autos.

 1) Das Questões Processuais Pendentes

 Em sede de contestação, verifico que a requerida suscitou a preliminar da 

decadência do direito do autor, no que tange ao direito de reclamação de 

eventuais vícios nos produtos da requerida, nos termos do artigo 26, 

inciso I, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.

 Contudo, a preliminar levantada pela requerida não é passível de 

acolhimento. Explico.

 Ao bem da verdade, não se trata de vício aparente, uma vez que a 

discussão gira em torno do índice de germinação das sementes adquiridas 

pelo autor.

 Neste sentido, estabelece prazo diferente o artigo 445, do Código Civil, 

uma vez que se trata de vício de difícil constatação.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento 

do preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for 

imóvel, contando com a entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo 

conta-se da alienação, reduzido à metade.

§1° Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, 

o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo 

máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um 

ano, para os imóveis.

 Assim, da leitura do referido artigo, não há o que falar de decadência do 

direito do autor, uma vez que, conforme o laudo técnico apresentado, o 

conhecimento do vício ocorreu em fevereiro de 2014, ao passo que a 

inicial fora ajuizada no mês de abril do mesmo ano.

 Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada pela requerida em sede de 

contestação, uma vez que não há o que falar de decadência.

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 Infere-se das manifestações (fls. 125/127-v), que ambas as partes 

divergem quanto a qualidade das sementes adquiridas pelo autor, razão 

pela qual, fixo-a como ponto controvertido para ser instruída.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa.

 Fica admitido como meio de prova a oitiva de testemunhas que serão 

arroladas, bem como a provas documentais especificadas pela defesa 

técnica das partes, consistentes aos laudos realizados nos autos.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

 No caso presente, vê-se que cabe, tanto ao autor, quanto ao réu, provar 

o a qualidade das sementes.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A questão jurídica discutida refere-se à possibilidade de pôr fim a negócio 

jurídico celebrado pelas partes, interrompendo assim, obrigações atinentes 

ao acordo feito em razão do vício dos produtos.

 5) Da audiência de instrução e julgamento
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 Em razão do longo período ao qual o feito encontra-se em trâmite, resta 

prejudicada a realização de perícia a ser realizado por técnico nomeado, 

uma vez que os materiais discutidos muito provavelmente pereceram.

 Diante disto, bem como da solicitação da dilação probatória de ambas as 

partes, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 02 

(dois) de Abril de 2020, às 13hrs, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.

 Determino às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo 

eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, 

devendo na referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do 

Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número da inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho, cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma 

de tais qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 

não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Fica à parte facultada a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, deverá 

apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 372-51.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFR, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magnum Moraes Nogueira - 

OAB:MT/11.082, Rafael Waldschmidt Maia - OAB:MT/16.887

 Decorrido o prazo de suspensão do processo, a exequente não 

promoveu o prosseguimento do feito.

 Tentada a intimação pessoal, a demandante não foi encontrada no seu 

endereço (certidão de fl. 109), não comunicando sua mudança nos autos. 

Desse modo, presume-se válida a intimação, vez que é dever da parte 

manter seu endereço atualizado no caderno processual. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - 

ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - MUDANÇA 

DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. Considera-se válida a intimação do autor no seu endereço 

informado no processo, relevando-se que a sua mudança de endereço 

sem comunicação ao Juízo, na forma da lei, implica em presunção de 

legalidade da intimação então realizada formalmente. Abandono da causa 

reconhecido e declarado, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.1

 Desta feita, revela-se comprida a exigência contida no § 1º do art. 485 do 

CPC, não tendo a parte manifestado-se no prazo legal.

 Portanto, verifica-se que a falta de interesse na continuidade da 

demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em vista 

que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Com espeque no artigo 485, parágrafo 2º, condeno o autor no pagamento 

das custas e despesas processuais. Fica a exibilidade das referidas 

verbas suspensas, haja vista ser beneficiário da justiça gratuita.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74132 Nr: 433-72.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBRM, EBdS, MEBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Martins de Oliveira - 

OAB:MT 22395/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso em testilha, percebe-se pela documentação encartada aos 

autos, que a parte autora informou a quitação da obrigação e pugnou pela 

extinção do feito.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Custas, se houver, pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76543 Nr: 952-13.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19081/A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT 

14258/A

 Referência: Autos n.º 76543 (952-13.2016.811.0106)

 Considerando a informação colecionada aos autos pela executada, no 

que se refere a interposição de agravo de instrumento (fls. 49/55), tem-se 

inviável o prosseguimento do feito nos termos requisitados pelo exequente 

(fl. 56).

 Neste sentido, remeto o feito à Secretaria, devendo lá permanecer pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, ou até o julgamento do recurso.

 Após o prazo supracitado, conclusos para novas deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 41982 Nr: 131-24.2007.811.0106

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DOMINGOS DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALIM & RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique de Oliveira Brito - 

OAB:MT/6.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6.272

 Posto isso, sem mais delongas, DECLARO prescrita a dívida, razão pela 

qual JULGO EXTINTA a execução, com supedâneo legal no art. 924, V, do 

CPC.Condeno o exequente no pagamento das custas e despesas 

processuais.Sem honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie 

em razão da presente fase processual.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Transitada em 

julgado a sentença sem que haja qualquer requerimento das partes, 

a rqu i vem-se  os  au tos ,  i ndependen t e m e n t e  d e  n o v a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 166-47.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemon Luiz Mariano, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a conversão do presente feito em cumprimento de 

sentença, intime-se o executado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca os cálculos apresentados pelo exequente, bem como 

sobre o pedido de fls. 221.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71714 Nr: 21-78.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacob Veloso Mendes, Romário Aparecido da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 Tendo em vista as informações obtidas pelo sistema Siscondj, dando 

conta do cancelamento do alvará anteriormente expedido nos autos, 

intime-se a parte para, em 05 (cinco) dias, apresentar conta bancária 

válida para o recebimento dos valores.

 Transcorrido o prazo acima assinalado sem resposta, arquive-se o feito 

com as baixas e anotação de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72772 Nr: 630-61.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flausia Aparecida Mendanha Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Ante o exposto, apenas revogo a nomeação do advogado dativo YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, evitando a prática de novo ato 

processual nesta demanda.Ainda, conforme decisão colacionada acima, 

determino a suspensão da expedição de certidão dos honorários já 

arbitrados.Não havendo outra providência a ser tomada no feito, 

aguardem os autos em arquivo provisório até o deslinde do procedimento 

instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 

81434). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73716 Nr: 279-54.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Lidiane Teixeira de Sousa - OAB:GO 35798

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 
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no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Custas judiciais e 

honorários advocatícios conforme avença.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76161 Nr: 727-90.2016.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Agro Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Vettorato - OAB:MT 

11001/A

 Cuida-se de carta precatória oriunda da 2ª Vara da Fazenda Pública de 

Ponta Grossa/PR, para avaliação e leilão de imóvel rural localizado nesta 

comarca.

 O bem objeto da missiva é o de matrícula nº 45.870, com 1.413,6487 

hectares de extensão (fl. 04).

 Não encontrado, a parte executada foi intimada para apresentar sua 

localização.

 Ocorre que, às fls. 54/61, o devedor aponta o imóvel de matrícula nº 964, 

com área de 3.000,00 hectares, afirmando ser a propriedade ofertada à 

penhora.

 Pois bem.

 Compulsando os autos, mormente a finalidade da missiva à fl. 04, 

verifica-se que o imóvel apresentado pela parte devedora não 

corresponde ao objeto dos autos.

 A petição de fl. 54/61 traz um bem com matrícula e extensão diversas do 

que consta no feito, revelando que não se trata da mesma propriedade.

 Ademais, este juízo, na qualidade de deprecado, atua somente por 

delegação de competência, não podendo decidir fatos que não constem 

na carta precatória.

 Este é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE 

COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE C/C PERDAS E 

DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE ATO 

DIVERSO DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECANTE - COMPETÊNCIA 

LIMITADA DO JUÍZO – PREJUÍZO COMPROVADO – PRELIMINAR 

ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Ao Juízo deprecado compete 

tão-somente o cumprimento do estabelecido na carta precatória e a 

resolução dos incidentes correlatos. Sendo a carta precatória mera 

delegação de competência; sendo nula a decisão que extrapola o seu 

objeto. (Ap 159557/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

 Assim, ante a impossibilidade de localização do bem, aliado ao fato de que 

é defeso a determinação de cumprimento em imóvel diverso, sob pena de 

extrapolar a competência deste juízo deprecado, determino a devolução 

da carta precatória com as devidas homenagens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 70101 Nr: 26-71.2012.811.0106

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AAAdS, EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17113/O

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de 

agir.Sem custas e honorários.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77204 Nr: 381-08.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAdM, ÍAMdM, Thais Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Moreira de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 .Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo.Devido ao serviço já 

prestado, fixo os honorários advocatícios em seu favor em R$ 1.000,00 

(mil reais). Contudo, consigno que a expedição de certidão referente aos 

valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na 

Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em 

substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB 

13983-A para prosseguir com a respectiva defesa no feito em 

testilha.Saliento que os honorários serão fixados ao fim da demanda 

patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se o(a) 

defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das obrigações 

e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, bem como 

o ( a )  a s s i s t i d o ( a )  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77296 Nr: 440-93.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Agro Mercantil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Vettorato - OAB:MT 

11001/A

 Cuida-se de carta precatória oriunda da Vara da Fazenda Pública de 

Paranaguá/PR, para avaliação e leilão de imóvel rural localizado nesta 

comarca.

 O bem objeto da missiva é o de matrícula nº 45.871, com 1.000,00 

hectares de extensão (fl. 04).

 Não encontrado, a parte executada foi intimada para apresentar sua 

localização.
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 Ocorre que, às fls. 88/94, o devedor aponta o imóvel de matrícula nº 964, 

com área de 3.000,00 hectares, afirmando ser a propriedade ofertada à 

penhora.

 Pois bem.

 Compulsando os autos, mormente a finalidade da missiva à fl. 04, 

verifica-se que o imóvel apresentado pela parte devedora não 

corresponde ao objeto dos autos.

 A petição de fl. 88/94 traz um bem com matrícula e extensão diversas do 

que consta no feito, revelando que não se trata da mesma propriedade.

 Ademais, este juízo, na qualidade de deprecado, atua somente por 

delegação de competência, não podendo decidir fatos que não constem 

na carta precatória.

 Este é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE 

COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE C/C PERDAS E 

DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE ATO 

DIVERSO DA DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECANTE - COMPETÊNCIA 

LIMITADA DO JUÍZO – PREJUÍZO COMPROVADO – PRELIMINAR 

ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Ao Juízo deprecado compete 

tão-somente o cumprimento do estabelecido na carta precatória e a 

resolução dos incidentes correlatos. Sendo a carta precatória mera 

delegação de competência; sendo nula a decisão que extrapola o seu 

objeto. (Ap 159557/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017)

 Assim, ante a impossibilidade de localização do bem, aliado ao fato de que 

é defeso a determinação de cumprimento em imóvel diverso, sob pena de 

extrapolar a competência deste juízo deprecado, determino a devolução 

da carta precatória com as devidas homenagens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77848 Nr: 842-77.2017.811.0106

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdR, AGC, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:MT 26246/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 77848 (842-77.2017.811.0106)

 Determinada a realização de avaliação do imóvel, verifico certidão do 

oficial de justiça (fl. 34), informando a inviabilidade da diligência, uma vez 

que o endereço apresentado em sede de inicial encontra-se equivocado.

 Neste sentido, intimem-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem o endereço atualizado do imóvel discutido nos autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 1041-02.2017.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Fortunato do Prado - 

OAB:MT 16020/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 Referência: Autos n.º 78189 (1041-02.2017.811.0106)

 Cuida-se de Embargos à Execução, promovido por JABRAIR MARTINS 

FERREIRA e ORANDINA ROSA GOULART FERREIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A.

 Intimada a embargante para comprovar o preenchimento dos requisitos 

para a concessão do que era pedido, apresentam documentos (fls. 

110/117).

 É o relatório.

 Analisando mais acuradamente não somente as informações quanto 

também a documentação que consta no presente feito, vemos que caso é 

de revisão da referida decisão.

 Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para 

então determinar o que segue:

 A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950.

 Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único):

 considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação 

econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

 Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família

 Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita.

 Porém, a automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo 

com a hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos.

 Referida disposição legal fora recentemente, de forma expressa, 

revogada pelo artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2.105.

 A norma em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe 

um novo regramento ao tema.

 Resta então verificar como referida lei, ou alguns de seus dispositivos, 

passam pela filtragem constitucional.

 O artigo 5º da Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e 

deveres individuais e coletivos, integrantes do extenso positivamento de 

direitos e garantias fundamentais.

 Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso LXXIV do 

dispositivo constitucional comentado expressamente previu que:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos

 A leitura do comando constitucional transcrito demonstra de forma 

patente que o atual regramento positivo nacional determina ao Estado a 

prestação de assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, 

de forma comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros.

 Ao utilizar a expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o 

legislador constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que 

realmente – repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência 

jurídica estatal ou privada.

 Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo que 

realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas e 

despesas processuais e os honorários advocatícios é que deteria direito à 

ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.

 O entendimento em questão deriva diretamente do fato, dantes já 

trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero chancelador de 

declarações desprovidas de um mínimo que seja de comprovação de sua 

matéria, mormente quando o teor de tal declaração traz inúmeras 

consequências práticas e jurídicas.

 O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu 

que:

 § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 
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elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (…).

 A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem constitucional, 

demonstra que a existência de elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos processuais para a concessão da gratuidade cinge-se 

única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 5º, inciso 

LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo que seja 

de prova acerca de sua hipossuficiência monetária.

 Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência, embasado somente em uma mera declaração 

desprovida de qualquer contextualização, é ato apto para tal.

 Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa. (Grifos nossos).

 Por fim, é de bom alvitre consignar que, independentemente da 

comprovação – ainda que mínima – da pobreza do requerente, o que, por 

si só já demandaria a negativa dos benefícios da assistência judiciária, 

não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui declinado demonstra, 

por um robusto conjunto indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido 

de alguém que não detém condições financeiras razoáveis.

 Pela própria natureza do pedido já se pode cristalinamente inferir que os 

atos anteriores praticados pelo requerente, e que culminaram com a 

propositura da presente ação, demonstram que detém ele plenas 

condições de recolher as custas e despesas processuais e arcar com os 

honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo ao seu 

sustento próprio ou de sua família.

 Não fosse suficiente, aduz os embargantes que auferem apenas os 

valores percebidos por meio de aposentadoria rural, porém, os valores 

são destinados a manutenção de seus respectivos planos de saúde.

 Ocorre que, causa estranheza o fato de que o plano de saúde dos 

embargantes totalizar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme 

se extrai de fl. 115-v, para partes que se julguem hipossuficientes.

 Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém os requerentes o direito às benesses da gratuidade.

 Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência).

 Diante de todo o exposto, bem como em razão de uma mais aprofundada 

análise das informações constantes no processo, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita.

 Intime os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

devido comprovante recolhimento de custas, sob pena de extinção da 

ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78951 Nr: 262-13.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJF, SSJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Lorraine Rodrigues de 

Souza - OAB:MT 26246/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 Referência: Autos n.º 78951 (262-13.2018.811.0106)

 Com a reforma do Código de Processo Civil, dada a redação da Lei n° 

13.105/2015, os membros do Poder Judiciário são estimulados a promover, 

em qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais.

 Neste segmento, intime-se a parte requerida para que em 15 (quinze) 

dias, manifeste sobre o interesse na designação de audiência de 

conciliação.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 604-24.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVV, ELdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 79620 (604-24.2018.811.0106)

 Tratam-se os presentes autos de ação de execução de prestação 

alimentícia.

 O requerido, mesmo devidamente citado para o pagamento/comprovação 

ou justificativa do inadimplemento, quedou-se inerte.

 Instado a manifestar-se, o exequente pugnou pela decretação da prisão 

civil do devedor.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 O artigo 911 caput do Código de Processo Civil expressamente prevê 

que:

Art. 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que 

contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 

(três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo.

 No caso dos autos, vê-se que já houve a válida citação do executado 

para ilidir a continuidade da execução, seja para pagar o débito, para 

comprovar que já houve o pagamento ou mesmo para justificar o motivo do 

não recolhimento.

 No entanto, mesmo devidamente notificado, o executado quedou-se 

inerte.

 Na situação em apreço, evidente que não pode o exequente ficar 

desprovido de meios para receber o que lhe é devido, razão pela qual o 

diploma legal em comento previu, em seu artigo 528, parágrafo terceiro, 

que:

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 
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aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

 Dúvidas não restam acerca do cabimento da prisão civil do devedor de 

alimentos, até porque a própria Constituição Federal autorizou, de forma 

excepcional, tal modalidade civil de constrição da liberdade, em seu artigo 

5°, inciso LXVII:

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel;

 Outrossim, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos - tratado 

internacional também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica -, 

norma esta que adentrou ao nosso ordenamento jurídico por meio do 

Decreto n. 678, de 06 de Novembro de 1992, expressamente previu em 

seu artigo 7°, item 07, que:

7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os 

mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 

inadimplemento de obrigação alimentar.

 A jurisprudência nacional já consolidou o posicionamento acerca da 

constitucionalidade da prisão civil do devedor de alimentos, sendo 

atualmente tal espécie de prisão civil a única aceita em nosso 

ordenamento jurídico.

 No caso dos autos, verifica-se que o devedor está inadimplente desde 

Maio de 2018, não havendo nos autos qualquer prova de que houve algum 

pagamento.

 No mais, mesmo devidamente citado, o devedor sequer deu-se ao 

trabalho de vir à juízo justificar a ausência de recolhimento da prestação, 

limitando-se a alegar que haviam outras ações referentes ao mesmo fato.

 Isto posto, outra medida tendente ao pagamento não resta a não ser a 

decretação de sua prisão civil.

 No que se refere ao prazo de tal modalidade constritória, é certo que o 

artigo 528, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, autorizou que a 

medida seja decretada por até 03 (três) meses.

 Quanto ao montante do débito a ser pago para eventualmente ilidir o início 

ou continuidade da custódia, aquele deve referir-se as 03 (três) 

prestações vencidas antes do ajuizamento da ação, e aquelas que se 

vencerem no curso do processo, nos termos do enunciado da Súmula n. 

309 do Superior Tribunal de Justiça:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo

 Diante disto, decreto a prisão civil de SEBASTIÃO RIBEIRO VIEIRA já 

qualificado nos autos, pelo prazo de 03 (três) meses, em virtude da dívida 

alimentar para com a requerente do mês acima alinhavado até a presente 

data, o que faço com espeque no artigo 528, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil e súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.

 Encaminhe os autos ao contador judicial para a atualização do débito, e, 

após, expeça-se o devido mandado de prisão, comunicando aos órgãos 

policiais a expedição para que seja dado o devido cumprimento bem 

perfaça o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

– BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação 

expressa no artigo 2º, parágrafo 1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho 

de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.

 Cumprido o mandado, deve o devedor ser cientificado que, nos termos do 

artigo 528, parágrafo 5°, do Código de Processo Civil, o cumprimento da 

pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

 Deverá acompanhar o mandado o extrato atualizado do débito, 

consignando-se que o pagamento integral ilide ou cessa o cumprimento da 

medida restritiva.

 Transcorrido o prazo sem a quitação do débito, deve o devedor ser 

imediatamente colocado em liberdade, independentemente de nova 

deliberação, se outro motivo não subsistir para sua prisão, o que deve ser 

averiguado pela Administração Penitenciária Estadual.

 Fica a presente decisão, acompanhada da certidão de cumprimento do 

mandado devidamente datada, valendo como alvará de soltura após 

expirado o prazo da custódia, o que deverá ser certificado e 

imediatamente comunicado pela autoridade prisional competente.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80112 Nr: 836-36.2018.811.0106

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGLCdJ, HNLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 Referência: Autos n.º 80112 (836-36.2018.811.0106)

 Considerando que o presente feito cuida de matéria com interesse de 

incapaz, intime-se o Ministério Público, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação quanto ao pedido de fl. 26.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80286 Nr: 921-22.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLOR RODRIGUES 

FELICIANO - OAB:MT 24074/O

 Referência: Autos n.º 80286 (921-22.2018.811.0106)

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c.c Partilha e Guarda 

Compartilhada, ajuizada por Gilson Moura dos Santos em desfavor de Eva 

Elena Nunes dos Santos.

 Após devidamente citada, vislumbro a apresentação de contestação c/c 

reconvenção da requerida (fls. 43/49).

 Intimada a se manifestar no que diz respeito a comprovação dos 

pressupostos para a concessão de assistência judiciária, apresenta a 

requerida/reconvinte (fls. 135/136-v), por meio de sua defesa constituída, 

a sua respectiva CTPS.

 Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na manifestação acima indicada, sustentam um conjunto fático 

que demonstra que realmente detém a requerida/reconvinte o direito às 

benesses da gratuidade, razão pela qual DEFIRO o pedido em questão.

 Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 
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condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência).

 Diante de todo o exposto, concedo a requerida/reconvinte, nos termos do 

Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa.

 Na mesma oportunidade, imperioso relatar alguns pontos que julgo 

necessários no que tange ao requerente.

 Na decisão que recebeu o presente feito, fora concedido ao autor os 

benefícios da assistência judiciária, comumente conhecida por “justiça 

gratuita”.

 No entanto, analisando mais acuradamente não somente as informações 

quanto também a documentação que consta no presente feito, vemos que 

caso é passível de revisão da referida decisão.

 Nestes termos, em que pese as alegações superficiais apresentadas em 

sede de impugnação (fls. 112/114), intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos 

constantes do artigo 99 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82101 Nr: 661-08.2019.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSP, JOAdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner de Sousa Melo - 

OAB:GO 22271

 Referência: Autos n.º 82101 (661-08.2019.811.0106)

 Trata-se de Carta Precatória expedida pela Comarca de Goiânia – GO, 

requisitando a designação de audiência para o interrogatório da ré 

FABIANE SILVÉRIO PEREIRA.

 Deste modo, considerando a pauta de audiências desta Comarca, designo 

o ato para a data de 19 de março de 2020, às 17hrs, horário de Mato 

Grosso.

 Intime-se a ré em endereço indicado.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 387-15.2017.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Fortunato do Prado - 

OAB:MT 16020/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 Diante de todo o exposto, bem como em razão de uma mais aprofundada 

análise das informações constantes no processo, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita.Intime os embargantes para, no prazo de 15 

(quinze ) dias, apresente o devido comprovante recolhimento de custas, 

sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, 

nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.Cumpra-se. 

N o v o  S ã o  J o a q u i m ,  1 9  d e  D e z e m b r o  d e 

2019____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71502 Nr: 811-96.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deybson Ibiapino Costa 

Santos - OAB:MT 19171/O, Kelly Lorraine Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 26246/O

 Referência: Autos n.º 71502 (811-96.2013.811.0106)

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, ajuizada por Nathiele Paula 

Silva em desfavor de Sandro Alves Silva.

 Representado por sua defesa técnica, o executado alega a realização de 

um acordo informal entre as partes em que comprometeu-se a pagar a 

quantia certa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora, de modo a adimplir 

qualquer obrigação que seria objeto de lide nos presentes autos.

 Apresenta na mesma oportunidade comprovante de depósito e print’s da 

conversa que originou o acordo e o aceite da autora.

 Intimada aos autos para apresentar manifestação quanto ao alegado pelo 

executado, verifico a inércia da autora, transcorrendo o prazo para 

manifestação in albis.

 É o relatório.

 Com a edição de uma nova sistemática processualista civil, tornou-se 

notório as tratativas do legislador em promover, ainda mais, a colaboração 

das partes para o esclarecimento da verdade em tempo razoável de 

duração do processo.

 Neste seguimento, verifica-se que com o Novo CPC, muito embora a 

colaboração das partes seja um dever, vide artigo 378, o ônus da prova é 

considerado, ao bem da verdade, um encargo. Se dever é obrigação que, 

inobservada, atrai uma sanção, o ônus, tem apenas o condão de colocar a 

parte em situação de desvantagem caso dele o agente não se desincuba.

 O ônus da prova tem um sentido subjetivo na medida em que é regra de 

atividade direcionada às partes, advertindo-as quanto ao que devem 

provar e quanto ao risco de não-desincumbência do ônus.

 Feitos os apontamentos necessários, passo a decidir.

 O artigo 373, do Código de Processo Civil, mais notadamente em seus 

incisos I e II, consagrou como regra, a distribuição estática, fazendo recair 

sobre o autor o ônus de comprovas os fatos constitutivos de seu direito, 

ao passo que ao réu, resta o ônus de comprovar os fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos do direito do autor.

 Ainda neste sentido, prevê o artigo 429, do mesmo diploma legal, quanto à 

incumbência do ônus, senão vejamos.

 Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

 I – se tratar de falsidade de documento ou de

 preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

 II- se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o 

documento.

 No que se refere ao caso em concreto, conforme relatado anteriormente, 

em fls. 121/123-v, informa o executado a realização de acordo informal 

para o pagamento dos valores discutidos nos autos, chegando ao valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresentando ainda o respectivo 

comprovante de depósito em conta previamente acordada entre as partes.

 Intimada para manifestar sobre as informações propostas pelo 

executado, verifico que, pela parte autora, não foram apresentados aos 

autos qualquer pedido ou novas informações que colocassem em cheque 

a veracidade do acordo.

 Nestes termos, reputando como verdadeiras as alegações do autor, 

homologo o acordo firmado entre as partes, e, em razão a isto, não existe 

outra medida cabível se não a extinção do feito pelo pagamento da dívida.
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 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76427 Nr: 862-05.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJK, KVdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76427 (862-05.2015.811.0106)

 Trata-se de ação de Alimentos c/c Liminar de Alimentos e Guarda, 

ajuizada por ANDREY JUNIOR KREWER, neste ato representado por sua 

genitora KAMILY VALÉRIA DA SILVA AKERLEY, em desfavor de 

GEOVANI ANDREI KREWER.

 Instado a manifestar nos autos, a requerente postulou pela a intimação do 

requerido para a Comarca de Várzea Grande – MT, em endereço de fl. 36, 

o que foi deferido.

 Conforme presente em certidão de fl. 89-v, a diligência restou-se 

infrutífera, uma vez que o endereço apresentado pela requerida estava 

desatualizado.

 Deste modo, intime-se a autora para que em 15 (quinze) dias apresente 

endereço atualizado do requerido, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76552 Nr: 9-59.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76552 (9-59.2017.811.0106)

 Considerando a certidão de fl. 91, intime-se o exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente endereço atualizado do executado, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76755 Nr: 112-66.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Luiz Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT, 

Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

pelas razões alinhavadas e julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Sem custas 

ou honorários, ante a gratuidade da justiça dantes já deferida.Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

n o  s i s t e m a  i n f o r m a t i z a d o  A P O L O / T J M T . I n t i m e - s e  a s 

partes.Cumpra-se.Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 

2019____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76870 Nr: 184-53.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. de Araújo e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:SP 

227541, Fabio André Fadiga - OAB:SP 139961, ROSANO DE 

CAMARGO - OAB:SP 128688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76870 (184-53.2017.811.0106)

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que move ROYAL 

FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A em desfavor de R. 

P. DE ARAUJO & CIA LTDA.

 Intimada para manifestar sobre medidas que julgam necessárias para o 

prosseguimento do feito, requer a autora, genericamente, a realização de 

penhora sobre bens do devedor. Contudo, o pedido do autor não é 

acompanhado de qualquer informação, mínima, de eventuais bens a serem 

constritos.

 Partindo da premissa que a condução do processo de execução não 

pode ser realizada de forma oficiosa pelo magistrado, e, ainda se tratando 

de interesse exclusivo do autor, INDEFIRO o pedido de fl. 84.

 Intime-se a exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente bens passíveis de penhora do executado, sob pena de 

extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74262 Nr: 488-23.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WNSM, Evonise Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interessante News, WANDE ALVES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 Referência: Autos n.º 74262 (488-23.2015.811.0106)

 Cumpra-se o determinado em fl. 145.

Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74754 Nr: 765-39.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça & Associados - 

Escritório de Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpotencia Transporte Ltda - ME, Banco 

Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:DF 119910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 

30635, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:DF 119910

 Referência: Autos n.º 74754 (765-38.2015.811.0106)

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo 

executado TRANSPOTENCIA TRANSPORTES LTDA-ME em desfavor de 

BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA E ASSOCIADOS – 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

 Em suas argumentações, alegam os impugnantes que não assistem direito 

ao auferimento dos valores correspondentes aos honorários 

sucumbenciais, aduzindo que são partes ilegítimas para cobrança, uma 

vez que estes não atuaram na fase de conhecimento.

 Oportunizado o contraditório ao impugnado (fl. 196), este requer o 

prosseguimento do feito, indeferindo os pedidos do impugnante.

 É o relato. Decido.

 Analisando detidamente os autos, verifico que o requerido apresenta 

substabelecimento (fls. 174/181), instituindo o impugnado, BARROSO 

FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA E ASSOCIADOS – ESCRITÓRIO DE 

ADVOCACIA como seu novo patrono.

 Neste seguimento, não resta controvérsia quanto ao recebimento das 

verbas sucumbenciais, sendo portanto o impugnado legitimamente ativo 

para tal ato.

 Sem mais, intime-se o exequente para manifestar sobre o prosseguimento 

do feito no prazo de 10 (dez) dias, indagando-o sobre quais ações deseja 

mover contra o executado, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74925 Nr: 55-82.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Luiz Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O

 Referência: Autos n.º 74925 (55-82.2016.811.0106)

Sentença

Relatório

 Tratam-se os presentes autos de Ação de Indenização por Danos 

Materiais em razão de defasagem salarial, proposta por DAVID LUIZ 

INÁCIO em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, requerendo 

reajuste de seus vencimentos, com recebimento de retroativos.

 Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência do pedido inicial.

 A parte requerente impugnou a contestação apresentada, ratificando o 

pedido inicial em sua totalidade.

 Autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Inicialmente, cumpre salientar que entendemos desnecessária a dilação 

probatória, uma vez que no presente momento já é possível a edição de 

uma sentença meritória.

 Assim entendemos pois, pela documentação constante nos autos, 

independentemente da oitiva de testemunhas ou mesmo do depoimento 

pessoal da parte, já é possível a conclusão pela solvência do pleito.

 Chegamos a tal conclusão pois não há, pelo que se verifica do objeto 

material do feito, nenhuma documentação que possa ser juntada 

posteriormente.

 O capítulo XII, seção VII, subseção III do Código de Processo Civil, ao 

tratar especificamente da produção da prova documental, expressamente 

previu em seu artigo 434 caput que:

 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações.

 Referido comando normativo, que ao nosso ver é uma das nuances do 

princípio da eventualidade, determina a produção da prova documental na 

oportunidade em que as partes primeiro falam aos autos, qual seja o autor 

na inicial e o réu na sua resposta.

 A própria legislação adjetiva civil, no artigo 435, traz a exceção à tal rígida 

regra, ao aduzir que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5o.

 Vê-se que o próprio regramento de regência prevê a possibilidade de 

produção posterior de prova documental em razão da novidade do 

referido documento, bem para comprovar (ou contrapor) fato ocorrido 

após aqueles articulados tanto na inicial quanto na contestação.

 Ainda que não expresso na lei, não podemos olvidar que a produção 
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posterior de prova documental deve também ser permitida quando sua 

introdução no feito decorrer de anterior e necessária requisição judicial à 

autoridade pública que o possui – e cuja produção não fora possível, 

justificadamente, à parte - ou ainda quando for imprescindível que seja 

pelo juiz determinada a sua apresentação a quem o detém, mediante 

prévio, expresso e justificado pleiteamento da parte a qual a produção de 

tal seara probante interesse.

 Por último, a lei permite a juntada extemporânea de documentação - como 

exceção à regra - que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis 

somente após a manifestação primária das

 partes, devendo, evidentemente, tal fato ser devidamente comprovado, 

sob pena inclusive de reputar-se a parte litigante de má-fé.

 No caso dos autos, a documentação encartada na inicial já demonstra a 

ausência do direito pleiteado, de forma que se mostra incabível determinar 

a dilação probatória, pois tal, longe de ser um cerceamento de produção 

probatória, seria um ato desnecessário.

 Portanto, cabe analisarmos diretamente o mérito da demanda.

 Como dantes já alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação de 

indenização por danos materiais causados em razão ao não reajuste dos 

vencimentos do autor, que se trata de servidor público municipal.

 Em seus argumentos iniciais, aduz que os salários encontram-se 

manifestamente desatualizados, uma vez que ao ingressar no cargo 

público, este auferia a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 

que, à época dos fatos, correspondia ao equivalente 2/16 avos de um 

salário mínimo.

 Justifica o pedido encontra força em razão do princípio da irredutibilidade 

dos salários, princípio este recepcionado pela Constituição Federal de 

1988, mais notadamente junto ao artigo 7°, inciso VI, bem como do texto 

expresso junto ao artigo 37, inciso XV, da mesma carta legal.

 Diante deste cenário, tenho que se torna inviável acolher a pretensão do 

autor. Explico.

 Ao bem da verdade, não há o que falar de desobediência ao aludido 

princípio, uma vez que, conforme os próprios documentos juntados em 

sede de inicial, verifico a atualização dos vencimentos, comprovados 

inclusive pelo autor, uma vez que afirmava perceber a quantia de R$ 

390,00 (trezentos e noventa reais) no ano de 2001, e, conforme recibo de 

pagamento de salário (fl. 18) no ano de 2015 seus proventos somavam a 

quantia de R$ 809,87 (oitocentos e nove reais e oitenta e sete centavos).

 Logo, embora defasado, não há o que falar em irredutibilidade dos 

vencimentos do autor.

 Outrossim, não assiste razão ao autor em equiparar seus vencimentos 

obtidos por cargo público com os valores do salário mínimo, uma vez que 

esta vinculação é vedada, nos termos do artigo 7°, inciso IV, da 

Constituição Federal.

Art. 7°. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos outros 

que visem à melhoria de sua condição social.

[…]

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer 

fim. (grifo nosso).

 Logo, em que pese tenha demonstrado nos autos a discrepância dos 

valores pagos, a utilização do salário-mínimo não deverá ser tomada como 

base, ainda mais que, notadamente, o autor encontra-se inserido em 

regime diverso ao celetista pela condição de servidor público.

 A discussão sobre a temática é superada, sendo inclusive discorrida na 

Súmula Vinculante 4 do Superior Tribunal Federal.

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser 

usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor 

público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

 Ainda sobre isto.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE NATAL. SALÁRIO BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO 

MÍNIMO POR NORMA COLETIVA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA 

AO ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. OCORRÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECISÃO 

AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão agravada em conformidade com a 

jurisprudência desta CORTE no sentido de que a transposição do regime 

celetista para o estatutário determina a perda das vantagens inerentes à 

situação anterior, pois não há direito adquirido a regime jurídico. [RE 

754.561 AgR, rel. min. Alexandre Moraes, 1ª T, j. 27-4-2018,DJE 90 de 

10-5-2018.]

 Ainda no tocante aos vencimentos do autor, que, embora defasados, se 

trata de matéria atribuída exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal 

gerir aumentos e reajustes, sendo vedado o Poder Judiciário interferir, 

ainda que indiretamente, sobre o tema.

 Este entendimento inclusive encontra-se consolidado por força da Súmula 

Vinculante 37, do Superior Tribunal Federal.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

 Defende a respectiva súmula o Princípio da Separação dos Poderes, 

consolidada no artigo 2° da Constituição Federal, logo, em se tratando de 

matéria exclusiva de outro poder aquém do Judiciário, resta prejudicada 

sua atuação.

 Assim, não sendo a matéria passível de interferência do Poder Judiciário, 

uma vez que incube ao Poder Legislativo insculpir normas para o reajuste 

de salário dos servidores público, sendo inclusive reconhecido pelo autor 

em sede de impugnação a contestação, e ainda, não sendo o caso de 

inobservância do Princípio da Irredutibilidade dos vencimentos, julgo 

totalmente improcedente o pedido contido da inicial.

Dispositivo

 Diante todo o exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

articulado na inicial, nos autos de ação de indenização por danos materiais 

proposta por DAVI LUIZ INÁCIO em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO SÃO 

JOAQUIM, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, 

ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, uma vez 

que defiro o benefício da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 165-81.2016.811.0106

 AÇÃO: Processo de Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotel Minas Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 75133 (165-81.2016.811.0106)

 Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público em face de 

HOTEL MINAS GOIÁS, por infração administrativa capitulada no artigo 250, 

da Lei n° 8.069/90.

 Em sede de sentença, a empresa ré fora condenada ao pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de multa, sendo posteriormente deferido o 

parcelamento das prestações em quatro vezes de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).

 Conforme determinado em sede de sentença, os valores recolhidos a 

título de multa deveriam ser depositados junto ao FUNDO MUNICIPAL DA 
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INFÂNCIA E JUVENTUDE, cuja conta é informada nos autos (fl. 50).

 Contudo, verifico que, erroneamente, os valores foram depositados pela 

defesa técnica da ré em conta divergente a determinada em sentença.

 Neste seguimento, intime-se a ré, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o recolhimento das parcelas vencidas junto ao FUNDO 

MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

 Em tempo, intime-se a defesa técnica da ré para que proceda sua 

regularização junto aos presentes autos, uma vez que ausente 

instrumento procuratório, sob pena de exclusão do feito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73642 Nr: 255-26.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:MT 16020/O

 Referência: Autos n.º 73642 (255-26.2015.811.0106)

 Cuida-se de execução que o BANCO DO BRASIL S/A move em desfavor 

de JABRAIR MARTINS FERREIRA e ORANDINA ROSA GOULART 

FERREIRA.

 Protesta a exequente pela retirada de certidão emitida no processo (fl.94), 

para realizar a averbação do imóvel objeto de constrição.

 Ocorre que o pedido da exequente não merece acolhimento. Explico.

 Conforme se verifica nos autos, já existem cópias da aludida certidão na 

contracapa do processo, razão pela qual a causídica poderá retirar uma 

destas vias junto a Secretaria desta Vara Única.

 Diante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 94.

 Por outro lado, defiro a penhora e avaliação do imóvel mencionado às fls. 

92-verso/93, conforme requerido na petição de fls. 92.

 Expeçam-se os mandados devidos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73648 Nr: 259-63.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Fortunato do 

Prado - OAB:MT 16020/O

 Referência: Autos n.º 73648 (259-63.2015.811.0106)

 Cuida-se de execução que o BANCO DO BRASIL S/A move em desfavor 

de JABRAIR MARTINS FERREIRA e ORANDINA ROSA GOULART 

FERREIRA.

 Protesta a exequente pela retirada de certidão emitida no processo (fl.78), 

para realizar a averbação do imóvel objeto de constrição.

 Ocorre que o pedido da exequente não merece acolhimento. Explico.

 Conforme se verifica nos autos, já existem cópias da aludida certidão na 

contracapa do processo, razão pela qual a causídica poderá retirar uma 

destas vias junto a Secretaria desta Vara Única.

 Diante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 83.

 Por outro lado, defiro a penhora e avaliação do imóvel mencionado às fls. 

81-verso/82, conforme requerido na petição de fls. 82.

 Expeçam-se os mandados devidos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67733 Nr: 257-40.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:MT 22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17980/A, Rodrigo Humberto Prado - OAB:MT 7357/O

 Referência: Autos n.º 67733 (257-40.2008.811.0106)

 DEFIRO o pedido retro (fls. 310/311). Por consequência, DETERMINO seja 

a parte executada intimada para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informando o local em que se encontram e 

exibindo prova de sua propriedade, nos termos do art. 829, §2º, 

CPC/2015, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da 

justiça (arts. 774 e 77, CPC/2015).

 Após o prazo, independentemente de manifestação, vistas ao 

exequentes para requererem o que entenderem por direito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68570 Nr: 534-22.2009.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização & 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner Franca Tanure Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Jacarandá Jovê 

- OAB:MT 4247/O

 Referência: Autos n.º 68570 (534-22.2009.811.0106)

 Considerando a defasagem da avaliação do bem constrito em fl. 126, 

proceda-se o necessário para a realização de nova avaliação.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem por 

direito.

 Cumpra-se.
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 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 573-04.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Fátima Rodrigues de Melo, Medeiros e Pazeto 

Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:MT 11658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se o executado, mediante carga dos autos para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código 

de Processo Civil), salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, a par do que dispõe o 

artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 1018-08.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Pereira dos Passos, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 191/193).

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68180 Nr: 142-82.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Rosa da Silva, Euripedes Rosa da Silva, Benícia 

Pereria da Silva, João Roza da Silva, Maria Aparecida da Silva, Lazara 

Aparecida Rosa, Maria Aparecida Firmiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, desde já indefiro o pedido de liberação de valores da 

maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o sucessor 

habilitado do requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.Intime-se as partes, devendo o herdeiro habilitado ser 

intimado pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, 

por mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente 

feito de sua titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78806 Nr: 188-56.2018.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Araujo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que o causídico apresenta procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida (fl.49) 

DEFIRO o pedido de liberação de valores da maneira postulada, 

observando a divisão igualitária dos valores entre cada beneficiado.No 

entanto, deixo de materializar o alvará na data de hoje, eis que, conforme 

informado por carta eletrônica (anexa) pela Diretora do Departamento de 

Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, há 

indisponibilidade do sistema consistente em ausência de comunicação 

entre o Tribunal e o Banco do Brasil. Saliento que referida indisponibilidade 

fora confirmada por este magistrado, por diversas vezes, quando do 

acesso ao sistema.Assim, determino, de forma excepcional, a expedição 

de alvará por meio da Secretaria Judicial, devendo este magistrado ser 

informado eletronicamente acerca da expedição, para assinatura 

digital.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 76630 Nr: 36-42.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 Referência: Autos n.º 76630 (36-42.2017.811.0106)

 Cuidam-se os autos de Ação de Modificação de Guarda que move 

DANIEL BISPO DE LIMA em desfavor de ROBERTA DA SILVA PEREIRA.

 Em suas alegações iniciais, relata o autor que, embora estabelecido o 

regime de guarda compartilhada, teria a requerida dificultado o contato de 

seu filho, praticando alienação parental.

 Realizado estudo psicológico (fls. 115/124), este aponta por indícios da 

prática de alienação parental promovida pela requerida.

 Intimada para manifestar quanto ao referido laudo, atesta a requerida que 

o laudo encontrava-se viciado, uma vez que, segundo seus argumentos, a 

profissional que elaborou os estudos possui vínculo parentesco com o 

autor. Na mesma oportunidade, apresenta proposta de acordo.

 Instado aos autos, o membro do Ministério Público protesta pela 

designação de audiência de instrução, bem como a realização de perícia 

psicológica com o menor interessado.

 É o breve relato. Decido.

 Em se tratando de lide cujo resultado afeta, diretamente, interesse de 

menor, se faz necessário uma análise minuciosa dos fatos, de modo a não 

prejudicar qualquer das partes.

 No que diz respeito a impugnação do estudo psicológico, verifico que a 

requerida, embora tenha alegado, não encartou ao feito, qualquer 

documento ou outro meio de prova que possua força para embasar seus 

argumentos.

 Neste seguimento, acompanho o parecer proferido pelo Ministério Público, 

no sentido de intimar a requerida, para que em 10 (dez) dias, apresente 

documentos hábeis para impugnar o estudo psicológico, sob pena de não 

conhecimento das suas alegações.

 Com o transcurso do prazo, façam-me conclusos para novas 

deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 161-73.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJN, WKGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5048/O, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:MT 

19014/O

 Referência: Autos n.º 78747 (161-23.2018.811.0106)

 Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Pedido de Alimentos e Partilha de bens que LINDOMAR APARECIDA JULIA 

NOGUEIRA move em desfavor de CESAR ALVES MARINHO.

 Denuncia o requerido (fls. 109/112-v), infração processual promovida 

pela autora, aduzindo em suas alegações que teria a requerente omitido 

existência de imóvel, registrado em seu nome, sendo que este tomou 

conhecimento quanto a venda do respectivo bem.

 Em razão a isto, requer seja oficiado ao Cartório do 1° Ofício da Comarca 

de Campinápolis – MT para averbar a presente ação junto as matrículas 

referentes ao bem.

 Neste sentido, intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se tão somente quanto as alegações constantes das fls. 

109/118.

 Após, transcorrido o prazo indicado, remetam-me os autos 

independentemente de manifestação da autora para novas deliberações.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69969 Nr: 476-48.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes Martins, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, 

Gustavo Vinicyus Lavrinha de Alcântara - OAB:GO 41120, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A, NAYANE DA CRUZ MACHADO - 

OAB:MT 19902/O, RICHARDY VINICIUS DA SILVA SANTOS - OAB:GO 

41534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76716 (92-75.2017.811.0106)

 Cuida-se de cumprimento de sentença de benefício previdenciário em 

que, falecido o exequente, houve o requerimento de habilitação movido 

nos autos pelos supostos sucessores do autor JOSÉ LOPES MARTINS.

 Em atendimento a decisão de fls. 159/159-v, intimada as peticionantes 

MARINA e MAURA para comprovarem a condição de sucessoras nos 

autos, estas apresentam breves indícios de parentesco, requerendo a 

designação de audiência instrutória para comprovar a condição de filhas 

do exequente, e, subsidiariamente requer a realização de exame de DNA 

como meio de prova.

 Intimada a se manifestar, o executado quedou-se inerte.

 É o breve relatório. Decido.

 Em que pese tenham as interessadas apresentado argumentos sobre 

indícios de parentescos, estes não se mostram hábeis para dirimir 

inteiramente eventuais dúvidas existentes no feito, havendo assim notada 

insegurança jurídica em caso de deferimento.

 Ademais, no que diz respeito diligência requisitada pela parte, realização 

de exame de DNA, seu deferimento, de longe, causaria tumulto no curso 

do processo, uma vez que o exame requisitado carece de disquisições 

demasiadamente exaustivas, diligências estas que a discussão de 

investigação de paternidade, ou ainda, retificação de documento público 

por erro material, foge do propósito do feito em comento.

 Não fosse suficiente, se faz necessário registar que, uma vez sendo 

disponível o direito hereditário, podem as sucessoras cederem partes de 

seus créditos em favor daquelas impossibilitadas de sucederem no feito o 

autor, de modo que o indeferimento da habilitação de MAURA GOMES DE 

MOURA e MARINA GOMES DE MOURA não implicaria, necessariamente, 

em perda de direitos.

 Dito isto, atento a manifestação de fls. 149/150, defiro a habilitação de 

MARIA DE LOURDES MARTINS CARVALHO, IRENE GOMES DE MOURA 

SANTOS e ROSELY LOPES MARTINS.

 A divisão dos valores depositado nos autos serão divididas de forma 

igualitária entre as partes habilitadas, sendo depositadas junto as 

respectivas contas informadas por suas defesas técnicas.

 No que diz respeito ao pretendido por IRENE GOMES DE MOURA SANTOS 

e ROSELY LOPES MARTINS, tanto a doutrina quanto a jurisprudência 

pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho Nacional de Justiça, 

já pacificaram o entendimento segundo o qual a procuração outorgando 
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poderes ao advogado prescinde de reconhecimento de firma para a 

outorga de poderes especiais.

 Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2.009, dispôs 

expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º:

 § 7o O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na 

agência destinatária do depósito, mediante procuração específica, com 

firma reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência.

 Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade para uma 

instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder Judiciário 

não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, trata-se de 

transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar sério prejuízo 

à parte.

 Em razão disto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.

 Intime-se as partes, devendo as requerentes serem intimadas 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74954 Nr: 66-14.2016.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRMR, WMSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 Referência: Autos n.º 74954 (66-14.2016.811.0106)

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

quanto ao relatório de Estudo Psicológico (fl. 92/95-v).

 Após, vistas ao Ministério Público para manifestação, em iguais 10 (dez) 

dias.

 Em seguida, conclusos para análise do pedido de fl. 101.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77392 Nr: 502-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF, WFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Martins de Oliveira - 

OAB:MT 22395/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 Referência: Autos n.º 77392 (502-36.2017.811.0106)

 Determinada a intimação da parte autora para manifestar nos autos 

acerca de interesse em dar prosseguimento com a demanda, esta 

quedou-se inerte.

 Neste sentido, intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifeste-se sobre a decisão de fl. 115, sob pena de 

extinção dos autos sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 284-76.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione da Silva Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCIONE DA SILVA CHAVES, Cpf: 

03590603151, Rg: 2175773-9, Filiação: Rosilda da Silva e Alcy Chaves 

Pereira, data de nascimento: 17/11/1991, brasileiro(a), natural de Novo 

São Joaquim-MT, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 1. RELATÓRIOO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu 

denúncia em desfavor de ALCIONE DA SILVA CHAVES, qualificado nos 

autos, pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso I 

(rompimento de obstáculo) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Narra a exordial acusatória (fls. 05/06) que, em 29 de março de 

2015, por volta de 04h30min, o acusado, mediante arrombamento, 

adentrou no estabelecimento comercial Mercado Potência, localizado na 

Av. Oscar Zaindem de Menezes, 85, em frente à Praça Central, neste 

município, e tentou subtrair diversos bens do local. Expõe que o 

denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando ainda se 

encontrava no interior do estabelecimento, oportunidade que se 

apreenderam diversos objetos em sua posse, estes descritos no termo de 

fl. 28. A denúncia foi recebida em 07/03/2016 (fl. 96).O réu foi 

devidamente citado (fl. 120), apresentando resposta à acusação às fls. 

125/126.Em audiência realizada no dia 19 de abril de 2018, foi ouvida a 

vítima Anísio de Jesus, inquiridas as testemunhas Sueliton Francisco de 

Abreu, Francisco Ruberlande Rodrigues Farias, Arley Feitosa Maciel e 

Luís Carlos Costa Santos, bem como realizado o interrogatório do réu (fls. 

147/155).O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 

179/182-v, pugnando pela total procedência da denúncia e, via de 

consequência, a condenação do acusado pelo crime supracitado. Por sua 

vez, a defesa apresentou memoriais às fls. 183/185, pleiteando, em suma, 

pela desclassificação do delito para tentativa de furto simples, alegando 

que deveria ter sido realizada perícia para comprovar a qualificadora do 

rompimento de obstáculo. É a síntese. 2. FUNDAMENTAÇÃO- 

Materialidade.A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo 

Auto de Prisão em Flagrante de fl. 08, Termo de Exibição e Apreensão de 

fl. 28, Auto de Avaliação Indireta de fls. 30/31, Auto de Entrega de fl. 32, 

Auto de Constatação em Local do Crime de fls. 35/36, Boletim de 
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Ocorrência de fls. 37/39, como também pelas declarações prestadas em 

juízo e na fase investigativa.- Autoria.A autoria delitiva é inconteste, pois 

plenamente demonstrada através do acervo probatório trazido aos autos, 

nas provas orais, e, especialmente, na confissão espontânea do acusado 

(mídia de fl. 155), ainda que esta não tenha sido sobre todos os fatos. 

Restando efetivamente demonstrado que o crime foi praticado por 

ALCIONE DA SILVA CHAVES.Afirmou o réu em seu interrogatório:(…) 

“Entrar eu entrei, senhor, mas quebrar, eu não quebrei não (...) pulei o 

muro, mas o vidro já estava quebrado. Aí eu consegui passar pelo vidro, 

senhor. (...) mas eu tava bêbado também. Nós tinha vindo de uma festa lá 

no posto, lá em cima, aí não seu o que aconteceu em mim. Fui, tava sem 

cigarro, ainda queria beber mais. Fui, acabei fazendo essa besteira aí. 

Magistrado: O senhor tinha pego algum bem lá, alguma mercadoria?Réu: 

Mercadoria tinha, era uísques ...Magistrado: Separado uma caixa?Réu: 

Não. Não tinha separado nada ainda não, senhor.Magistrado: Então o 

senhor entrou no mercado, e aí?Réu: Só peguei os uísque mesmo e umas 

carteira de cigarro. O resto que foi já não era, não tava junto comigo não. 

Magistrado: Tava muito alcoolizado?Réu: Tava alcoolizado não. Tava era 

bêbado demais.Magistrado: Mas pegou o senhor dentro do 

supermercado?Réu: Dentro não, pegou eu no pátio dos fundos 

dele.Magistrado: Não tinha, assim, pulado para a rua de novo?Réu: Não, 

não tinha não”. Eu não arrombei a porta, a porta tava escorada só. Eu não 

arrebentei nada. Eu entrei pra pegar uma manga no quintal e aproveitei que 

vi aquilo lá. (...) Só puxei, abri e entrei. Não quebrei nada” (...)A vítima 

Deusmar Caetano dos Santos, quando da sua inquirição em juízo, 

asseverou: (...) “A gente foi avisado que teve um furto no supermercado 

da gente, né, acho que era 3 horas da manhã. Me chamaram, eu fui na 

delegacia (...)Magistrado: O senhor depois foi até o estabelecimento do 

senhor?(...)Vítima: No outro dia eu fui. Magistrado: E como que tava?

Vítima: Não, normal, né. Já tinha pegado a mercadoria que tinha sido 

furtada, né, aí eles devolveram. Magistrado: Tinha sido quebrado alguma 

coisa para eles entrarem?Vítima: Não me recordo, acho q foi uma janela, 

né.Promotor: Mas o senhor não se recorda se foi feito algum conserto?

Vítima: Acho que foi um reparo muito pouco, né”. (…)Sueliton Francisco de 

Abreu, funcionário do supermercado, esclareceu em juízo como o 

acusado adentrou no estabelecimento: (...) “Promotor: E a hora que os 

senhores entraram lá no mercado, o senhor viu como que suspeito fez pra 

entrar lá, tinha alguma coisa quebrada? Testemunha: De imediato hora que 

a nós chegou e eu abri a porta, não. Depois que nós viu que tinha uma 

porta no açougue que tava arrombada.(...)Testemunha: No açougue tinha 

uma porta que dava acesso ao mercado. Promotor: Essa porta era de 

vidro?Testemunha: Ela tinha uns quadrado de vidro. (...)Promotor: O 

senhor pode descrever como tava ali, se tava interira quebrada, só uma 

parte quebrada?Testemunha: Tava quebrada embaixo, arrombada 

embaixo.(...)Mgistrado: Esse buraco por onde, que ele tinha quebrado, 

dava passagem para ele, ele conseguia, ou era pequeno, como que era. 

Testemunha: Era um buraco pequeno.Magistrado: Mas uma pessoa 

conseguiria passa por ali?Testemunha: Uma pessoa pequena dá”. Arley 

Feitosa Masciel, testemunha que acompanhava o réu no dia dos fatos, 

narrou o seguinte na instrução processual:(...) “A gente tava na praça, aí 

tinha um outro. Até um outro que tá lá fora também tava lá. Mas aí tava 

com nós lá, ele. Aí ele saiu. Aí passou um bom tempo. Nós olhou lá pro 

rumo do mercado, lá em cima. Nós tava quase na frente do mercado. Nós 

olhou, aí viu ele lá. Assim mesmo a viatura já tava saindo já do 

destacamento ali. Aí eu, tava eu e mais um outro. Tinha mais gente lá. Aí 

nós pensou: não, nós para a polícia ali e fala para tirar ele de lá, né. 

Porque tá fazendo coisa errada. (...)Promotor: O que que ele tava fazendo 

lá dentro, se ele tava com uma caixa, uma sacola?Testemunha: É, ele tava 

com um, acho que era um carrinho”. (…)No mesmo sentido são as 

declarações de Luiz Carlos Costas Santos, testemunha que também 

estava com Alcione no dia dos fatos:(...) “Eu tava com ele, nós tava 

saindo da festa. Tava, eu e ele tava bêbado, né. Aí nós desceu do posto. 

Aí chegou ali na praça ele falou que queria entrar dentro do mercado. (...) 

Não, ele queria fumar um cigarro. Aí nós não tinha cigarro. Aí ele falou que 

ia entrar dentro do mercado pra fumar um cigarro. (...) Aí eu falei pra ele: 

“não, não entra não, Alcione”. Daí ele falou: não, eu vou entrar aí. Aí saiu 

pro fundo. Eu fui lá na praça. Aí eu só escutei só as polícia descendo” 

(...)O policial militar Francisco Ruberlande Rodrigues Farias, esclareceu os 

fatos em juízo:(...) “Sim, localizamos ele dentro do mercado. Já tinha saído 

do mercado, mas tava nas dependências do depósito do lado de fora. 

Promotor: E com ele foram encontrados os produtos, sabe dizer o que foi 

encontrado?Testemunha: Uma caixa, dessas de entrega, com uma 

carteira, acho que uma, não lembro se tinha um aparelho celular, várias 

caixas de camisinha. Promotor: E o senhor sabe dizer como que ele fez 

pra entrar no mercado?Testemunha: Ele entrou por uma porta do fundo, 

dessas portas que tem aqueles vidros largos, acho que ele tirou um 

desses vidros e entrou por baixo, por um daqueles vãos. Promotor: Sabe 

dizer como que ele fez isso, se ele quebrou? Testemunha: Não, não tinha 

aparência de ter vidro quebrado lá, não lembro se tinha vidro quebrado lá. 

Era à noite, não me recordo. Mas ele entrou pela porta, pelo vidro que tava 

faltando, ou tinha ou ele quebrou, né? Mas não tinha vidro. Promotor: E 

essa caixa, ele tava carregando isso, como que tava?Testemunha: Ele 

entrou no mercado, tirou os produtos, jogou por esse buraco lá e depois 

ele colocou dentro de uma caixa pra levar, quando a gente entrou, pulou o 

muro, ele escondeu e a caixa tava lá do lado de fora já, do mercado. Ele 

tava escondido debaixo da pia”(…)Pois bem. Resta evidenciado nos autos 

que os objetos foram encontrados na parte externa do estabelecimento da 

vítima, tendo estes sido separados pelo implicado para subtração, que só 

não se consumou pela chegada dos policiais, ou seja, circunstâncias 

alheias a vontade do agente. Verificada, desta maneira, a tentativa, 

convém estabelecer o parâmetro da sua incidência na aplicação da 

reprimenda. Sabe-se que o citado instituto, no que concerne a teoria da 

pena, tem natureza jurídica de causa de diminuição, devendo ser valorada 

na terceira fase da dosimetria, dentro dos limites estabelecidos no 

parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, ou seja, de um a dois 

terços.O entendimento firmado pela jurisprudência pátria é no sentido de 

que o parâmetro de minoração deve se atentar a maior proximidade de 

consumação do delito. Isto é, se a interrupção se dá nos primeiros 

movimentos de execução, importa na redução em grau máximo; do 

contrário, sendo obstada a consumação no final do inter criminis, a 

diminuição será no patamar mínimo.RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA 

DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – 

DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DESNUDADAS 

PELO PLEXO PROBATÓRIO – CONDUTA DO AGENTE REVESTIDA DE 

VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA – PARLA DIZENTE COM REFUSÃO DA 

SANÇÃO BASILAR – PROCEDÊNCIA – INIDÔNEO DESVALOR DA 

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – REDIMENSIONAMENTO 

DA SANÇÃO – PRETENSA REDUÇÃO DA SANÇÃO DADA A INCIDÊNCIA 

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – 

ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – ANELA O DECOTE DA 

MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – 

PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARMAMENTO – PLÊIADE DE 

PROVAS A INDICAR O EFETIVO USO DE FACA – DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – INSTÂNCIA POR 

READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À 

TENTATIVA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 

PROPORÇÃO COM A PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – 

COLIMADA A DETRAÇÃO DA REPRIMENDA, NOS MOLDES DO ART. 387, § 

2º, DO CPP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO 

HISTÓRICO PRISIONAL DO RÉU – INSTÂNCIA A SER APRECIADA PELO 

JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA MODALIDADE 

DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO – PROCEDÊNCIA – 

“QUANTUM” DA PENA FIXADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DE 

OFÍCIO – ARREFECIMENTO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE PENA NA 

TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. 

1. Não há falar em desclassificação do roubo para o delito de furto quando 

as provas produzidas ao longo do procedimento penal são bastantes para 

consubstanciar a culpabilidade do agente, restando devidamente provada 

a violência/grave ameaça inerente à conduta perpetrada. 2. Oportuna a 

readequação da pena-base quando indevidamente fixada pelo juízo “a 

quo” a partir dos parâmetros do art. 59 do Estatuto Penal. 3. Fixada a 

pena-base no índice mínimo legal, é vedada sua transposição a patamar 

inferior por conta do reconhecimento de atenuantes, nos termos do 

enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e em atenção ao 

princípio da legalidade. 4. Consoante fixado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, “[...] o uso de faca no crime de roubo autoriza a incidência da 

majorante relativa ao emprego de arma prevista no art. 157, § 2º, I, do 

Código Penal, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo 

consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior 

risco a que fica exposta” [STJ: HC n. 367477/RS. Quinta Turma. Rel. Min. 

Felix Fischer. Data do Julgamento: 17/11/2016. DJe: 07/12/2016]. 5. A 

fração de diminuição decorrente da tentativa [art. 14, II, CP] guarda 

proporção com a proximidade da consumação do crime, descabendo 
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excogitar, pois, de uma redução mais expressiva do quantum de pena 

quando devidamente aquilatado o iter criminis pelo juízo a quo. 6. (...) (Ap 

169944/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 01/03/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) (TJ-MT - 

APL: 00028653820158110050 169944/2016, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/03/2017, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2017).No caso em testilha, 

o increpado transportou vários itens para a parte exterior do local do 

crime, sendo detido nessas dependências.Logo, nota-se que este não 

estava no início de sua empreitada criminosa, mas sim no final, uma vez 

que havia separado um número considerável de objetos e fora flagrado já 

na parte externa da propriedade. Por conseguinte, entendo que acusado 

percorreu praticamente todo o inter criminis, justificando uma redução de 

um terço da pena. Quanto à qualificadora prevista no art. 155, §4º, I do CP, 

tenho que restou comprovada nos autos, pelas declarações das 

testemunhas e da vítima, bem como pelo Auto de Constatação em Local do 

Crime (fls. 35/36) e acervo fotográfico de fls. 60/69, demonstrando o 

arrombamento na parte inferior da porta de vidro, fato que possibilitou o 

ingresso do acusado no supermercado.Desta feita, a tese defensiva de 

desclassificação do delito para tentativa de furto simples não merece 

guarida, uma vez que prescindível a realização de prova pericial, visto que 

revelado o rompimento de obstáculo pelos meios de prova acima 

citados.Portanto, diante do conjunto probatório carreado aos autos, não 

restam dúvidas de que a responsabilidade penal do fato atribuída ao réu 

nesta ação foi devidamente comprovada durante a persecução penal, 

impondo-se a sua condenação.PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO 

QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 

QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE 

REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. 

INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há que se falar em 

absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é 

seguro em apontar os acusados como autores do delito. 2. Para o 

reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, 

desnecessária a realização de perícia técnica, quando demonstrada por 

outros meios hábeis, como a prova testemunhal. 3. Afasta-se a valoração 

desfavorável da conduta social quando os fundamentos forem inidôneos 

para justificar a majoração da pena-base. 4. Inexiste bis in idem se as 

razões para negativar a personalidade do réu e para agravar a pena na 

segunda fase a título de reincidência repousam em fundamentos distintos. 

5. O aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância 

agravante, deve observar a proporcionalidade com o aumento efetivado 

na primeira fase, em razão de cada circunstância judicial desfavorável. 6. 

Recursos conhecidos. Parcialmente providos os apelos dos réus. 

Prejudicado o recurso do Ministério Público. (TJ-DF 20130410089228 

0008706-37.2013.8.07.0004, Relator: JESUINO APARECIDO RISSATO, 

Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 23/06/2016.).APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO 

QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. 

DESNECESSIDADE. 1) Consoante entendimento deste e. Tribunal de 

Justiça, a ausência de perícia técnica no local do furto não impede a 

incidência da qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo, quando 

for possível demonstrar o arrombamento por outros meios de prova. 2) 

Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 20130710076097 DF 

0007342-21.2013.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de 

Julgamento: 19/04/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 25/04/2018).Em arremate, consigno que deverá ser 

levada em consideração a atenuante da confissão espontânea do 

acusado, mesmo que esta tenha sido parcial, uma vez que foi utilizada na 

fundamentação da condenação. Assim, o réu faz jus à aplicação da 

atenuante disposta no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Estatuto Repressor.O 

fato de o denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo 

ter confessado a subtração do bem, apesar de ter negado o 

arrombamento, é circunstância suficiente para a incidência da atenuante 

da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Isso porque mesmo que o 

agente tenha confessado parcialmente os fatos narrados na denúncia, 

deve ser beneficiado com a atenuante genérica da confissão espontânea. 

STJ. 5ª Turma. HC 328.021-SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador convocado do TJ-PE), julgado em 3/9/2015 (Info 

569).Ante o exposto, a condenação do réu ALCIONE DA SILVA CHAVES 

pela prática do delito capitulado no art. 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do CP (tentativa de furto qualificado), é medida que se 

impõe.3. DISPOSITIVOPosto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, 

consequentemente, CONDENO o réu ALCIONE DA SILVA CHAVES, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso 

I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Passo, 

consequentemente, a dosar a pena.4. DOSIMETRIA.4.1. FURTO 

QUALIFICADO – (art. 155, §4º, I do CP)Descreve o tipo penal:Art. 155 - 

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Pena - reclusão, de um 

a quatro anos, e multa.(...)Furto qualificado§ 4º - A pena é de reclusão de 

dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:I - com destruição ou 

rompimento de obstáculo à subtração da coisa;(…)4.1.1. Circunstâncias 

judiciaisDenoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, 

nada tendo a valorar. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é 

tecnicamente primário. Não há nos autos informações sobre a conduta 

social e personalidade do réu que justifiquem aumento da pena. Os 

motivos do crime são normais à espécie, não exigindo exasperação de 

pena, assim como as circunstâncias do crime. As consequências do delito 

são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima não exige 

valoração extrapenal.Diante de tais ponderações, FIXO a pena-base do 

condenado em 02 (dois) anos de reclusão.4.1.2. Circunstâncias 

legaisAusentes circunstâncias agravantes. Presente a circunstância 

atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, previstas no art. 65, I e III, “d”, 

do CP, uma vez que o réu confessara a autoria da prática delitiva, 

circunstância que merece valoração nesta fase da dosimetria.Deixo, 

todavia, de atenuar a pena do acusado por esta já se encontrar no mínimo 

legal, nos moldes do enunciado 231 do STJ.Assim, fixo a pena na fase 

intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.4.1.3. Causas de diminuição e 

de aumento de penaNão há causas ou aumento de pena a serem 

analisadas.De outra forma, presente a causa de diminuição de pena 

concernente a tentativa, disposta no parágrafo único do artigo 14 do 

Código Penal. Desta feita, conforme fundamento exposto alhures, diminuo 

a pena em um terço, fixando-a na terceira fase em 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão. 4.1.4 Da Pena de MultaQuanto à pena 

cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 155, caput, do 

CP, considero que esta segue o critério de duas etapas.Com efeito, em 

virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já 

analisadas, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. Inexistindo efetivas informações 

acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo 

legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP. 5. PENA 

DEFINITIVA.Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu ALCIONE DA 

SILVA CHAVES, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, fixadas em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.6. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em virtude da quantidade de pena, 

nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP.7. SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena 

restritiva de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, §2°, do 

Código Penal, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.8. 

VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS.Não houve dilação 

probatória em relação à reparação dos danos, por isso deixo de fixá-los.9. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.Condeno o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 

804 do CPP.Diante simplicidade da presente ação, aliada à padronização 

de praticamente todos os peticionamentos do advogado dativo, reduzo os 

honorários advocatícios em favor do causídico Dr. Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida em 04 (quatro) URHs/Unidade Referencial de 

Honorários da Tabela da OAB/MT.O escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4, após o trânsito em 

julgado.10. DELIBERAÇÕES FINAISTransitada em julgado a presente 

decisão, certifique-se, e após, procedam-se com as seguintes 

determinações:- expeça-se guia definitiva de execução penal;- oficie-se 

ao TRE/MT para as anotações cabíveis;- intime-se o réu para recolhimento 

da pena de multa.- intimem-se a vítima da presente sentença, nos termos 

do art. 201, §2°, do CPP.Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 
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registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Após, nada mais havendo, arquivem-se estes 

autos com as baixas e informações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 06 de dezembro de 2019

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76632 Nr: 38-12.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMNL, EdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente acerca da decisão de f. 38, cujo dispositivo 

segue transcrito: " Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. Devido ao 

serviço já prestado, fixo os honorários advocatícios em seu favor em 0,5 

(meia) URH. Contudo, consigno que a expedição de certidão referente aos 

valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na 

Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em 

substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Kelly Lorraine Rodrigues de Souza – 

26.246/O prosseguir com o patrocínio da parte assistida pelo defensor 

dativo anterior no feito em testilha. Saliento que os honorários serão 

fixados ao fim da demanda patrocinada, com base na atuação do(a) 

causídico(a). Intime-se o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, 

cientificando-o(a) das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 

e ss. da CNGCJ/MT, bem como o(a) assistido(a) da presente decisão. 

Após, voltem-me conclusos para anális Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77838 Nr: 833-18.2017.811.0106

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nágila Karine Santos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da decisão de f. 187, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Contudo, no caso vertente, a atuação do referido 

defensor dativo já finalizou, tendo, inclusive, já sido expedida a certidão 

referente aos honorários em seu favor. Dessa forma, mostra-se 

desnecessária e inútil a nomeação de outro advogado, vez que já fora 

determinado inclusive o arquivamento do feito. Posto isso, devolvo o feito 

à secretaria para as providências pertinentes, sem nova deliberação. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78868 Nr: 218-91.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKVSJdL, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente acerca da decisão de f. 81, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Todavia, no presente caso, já fora prolatada sentença 

com trânsito em julgado, de modo que não há necessidade de substituição 

do supradito advogado. Por outro lado, conforme decisão colacionada 

acima, determino a suspensão da expedição de certidão dos honorários já 

arbitrados. Não havendo outra providência a ser tomada no feito, 

aguardem os autos em arquivo provisório até o deslinde do procedimento 

instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 

81434). Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79476 Nr: 541-96.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesia Regina Vaz de Calasse Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o advogado Dr. Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, 

OAB/MT 12025/O, acerca da decisão de fls. 44, cujo dispositivo segue 

transcrito: “De início, determino o desentranhamento e a devolução da 

petição de fls. 42/43 ao peticionante, tendo em vista serem documentos 

estranhos ao feito. No mais, diante da possibilidade de juízo de retratação, 

MANTENHO a sentença prolatada no feito. Cite-se a ré para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso do autor, em 15 (quinze) dias. Após, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80341 Nr: 948-05.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdA, CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente acerca da decisão de f. 32, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. Devido ao 

serviço já prestado, fixo os honorários advocatícios em seu favor em 0,5 

(meia) URH. Contudo, consigno que a expedição de certidão referente aos 

valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na 

Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em 

substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Ludmila de Oliveira Sampaio - OAB 

26.749-O prosseguir com o patrocínio da parte assistida pelo defensor 

dativo anterior no feito em testilha. Saliento que os honorários serão 

fixados ao fim da demanda patrocinada, com base na atuação do(a) 

causídico(a). Intime-se o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, 

cientificando-o(a) das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 
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e ss. da CNGCJ/MT, bem como o(a) assistido(a) da presente decisão. 

Após, voltem-me conclusos para análise. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80403 Nr: 983-62.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdJC, JAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente acerca da sentença de fls. 57, cujo 

dispositivo segue transcrito: “Assim, com fulcro no art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal, bem assim no art. 487, III, b, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 04/07 dos autos, mediante as condições nele estabelecidas 

e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal MARIA JULIANA 

DE JESUS CUNHA e JOSÉ ANTÔNIO DA CUNHA. Custas, se houver, ficam 

suspensas de exigibilidade, vez que defiro a gratuidade da justiça aos 

acordantes (CPC, 98, § 3º). Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se 

os mandados e ofícios necessários, inclusive para que a autora volte a 

utilizar o nome de solteira. Após, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGCJ/MT, alterada 

pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69228 Nr: 400-58.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matelrio Materiais Eletrico Ltda ME, Luiz Carlos 

Rodrigues Neto, Mariana Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Executada acerca da decisão de f. 68, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. Deixo de 

arbitrar os honorários dativos, haja vista já terem sido fixados quando da 

apresentação dos embargos à execução. Independente de nova 

deliberação, determino o prosseguimento do feito. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69425 Nr: 599-80.2010.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da decisão de fls. 293, cujo 

dispositivo segue transcrito: “Todavia, no presente caso, já fora prolatada 

sentença com trânsito em julgado (fl. 288), de modo que não há 

necessidade de substituição do supradito advogado. Por outro lado, 

conforme decisão colacionada acima, determino a suspensão da 

expedição de certidão dos honorários já arbitrados. Não havendo outra 

providência a ser tomada no feito, aguardem os autos em arquivo 

provisório até o deslinde do procedimento instaurado na Diretoria deste 

foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71734 Nr: 43-39.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Herculano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o defensor nomeado ao denunciado acerca da decisão de f. 

125, cujo dispositivo segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do 

advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente 

processo. Devido ao serviço já prestado, fixo os honorários advocatícios 

em seu favor em 01 (uma) URH. Contudo, consigno que a expedição de 

certidão referente aos valores ficará suspensa até o deslinde do 

procedimento instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 

395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Como já fora prolatada sentença 

nos autos, deixo de nomear novo advogado para atuar no feito, 

considerando que tal medida não se faz necessária neste momento. Por 

conseguinte, após a intimação pessoal das partes, sendo manifestado 

interesse recursal, voltem-me os autos conclusos para nomeação de 

defensor dativo. Não havendo discordância da decisão, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, aguardem os autos em arquivo 

provisório até o encerramento do feito acima citado. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72140 Nr: 336-09.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que efetue o adiantamento das 

despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo o valor ser 

correspondente à localidade onde será cumprido o mandado, observando 

o contido no Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72813 Nr: 671-28.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente acerca da decisão de f. 47, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. Deixo de 

arbitrar os honorários dativos, haja vista já terem sido fixados quando da 

apresentação dos embargos à execução. Independente de nova 

deliberação, determino o prosseguimento do feito. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72819 Nr: 677-35.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valderi Tirloni EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da decisão de f. 43, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. Deixo de 

arbitrar os honorários dativos, haja vista já terem sido fixados quando da 

apresentação dos embargos à execução. Independente de nova 

deliberação, determino o prosseguimento do feito. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72822 Nr: 680-87.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes Pereira de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Executada acerca da decisão de f. 45, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. Deixo de 

arbitrar os honorários dativos, haja vista já terem sido fixados quando da 

apresentação dos embargos à execução. Independente de nova 

deliberação, determino o prosseguimento do feito. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79778 Nr: 686-55.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Simão de Oliveira, Silvia Simão de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB: SP 196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76363 Nr: 825-75.2016.811.0106

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente acerca da decisão de fls. 80, cujo 

dispositivo segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do advogado 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. 

Devido ao serviço já prestado, fixo os honorários advocatícios em seu 

favor em 01 (uma) URH. Contudo, consigno que a expedição de certidão 

referente aos valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento 

instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 

81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Ludmila de Oliveira Sampaio - 

OAB 26749-O para prosseguir com a respectiva defesa no feito em 

testilha. Saliento que os honorários serão fixados ao fim da demanda 

patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se o(a) 

defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das obrigações 

e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, bem como 

o(a) assistido(a) da presente decisão. Por fim, tendo em vista o fim do 

contrato da conciliadora deste juízo e a pendência de finalização do 

processo seletivo para contratação de novo servidor, necessária a 

redesignação das audiências aprazadas para o dia 01/08/2019. Assim, 

designo a data de 04 de Outubro de 2019, às 14h40min (horário oficial de 

Mato Grosso), para realização da solenidade anteriormente marcada nos 

autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 360-66.2016.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPD, DMVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente acerca da decisão de f. 98, cujo dispositivo 

segue transcrito: “Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN 

DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo. Devido ao 

serviço já prestado, fixo os honorários advocatícios em seu favor em 01 

(uma) URH. Contudo, consigno que a expedição de certidão referente aos 

valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na 

Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em 

substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Ludmila de Oliveira Sampaio - OAB 

26.749-O prosseguir com o patrocínio da parte assistida pelo defensor 

dativo anterior no feito em testilha. Saliento que os honorários serão 

fixados ao fim da demanda patrocinada, com base na atuação do(a) 

causídico(a). Intime-se o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, 

cientificando-o(a) das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 

e ss. da CNGCJ/MT, bem como o(a) assistido(a) da presente decisão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70978 Nr: 215-15.2013.811.0106
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Credora para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69888 Nr: 394-17.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SMÁ, EFdS, TFdP, RMdJ, MFdSS, MAdC, 

RAE, LMdM, JACdS, MAdSC, SAD, NMFdS, JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEdLSL-F, E-SdECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799, 

Carlos Royttmen Pires da Silva - OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Redua 

Leonardecz - OAB:PR 61.262, Simone Zonari Letchacoski - OAB:PR 

18.445

 Referência: Autos n.º 69888 (394-17.2011.811.0106)

 Tendo em vista o pedido de fl. 728, determino o desarquivamento – sem 

custas – dos autos e, após, intime-se a exequente Sueli Maria Ávila, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Ainda, proceda-se a atualização da etiqueta dos autos para cumprimento 

de sentença.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 19 de Dezembro de 2019

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66837 Nr: 481-12.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Maria de Carvalho, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Credora para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

Concomitantemente, converto-o em cumprimento de sentença contra a 

fazenda pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76229 Nr: 766-87.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Helena de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 286-41.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzelina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Gildo Sander Pereira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora acerca da sentença de f. 49, cujo dispositivo 

segue transcrito: "Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 90 caput do diploma adjetivo pátrio, 

condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais. 

Ficam as custas suspensas de exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, 

§ 3º, do CPC. Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários 

advocatícios, ante a inexistência da formação da relação jurídico 

processual. Em razão do fim precoce da demanda, reduzo os honorários 

apontados à fl. 12, FIXANDO-OS em 01 (uma) URH. No mais, em razão da 

decisão proferida no feito 81434, em trâmite perante a diretoria deste foro, 

determino a suspensão da expedição de certidão dos honorários já 

arbitrados. Não havendo outra providência a ser tomada no feito, 

aguardem os autos em arquivo provisório até o deslinde do procedimento 

instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 

81434). Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67220 Nr: 853-58.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior, observando o 

contido na Portaria Presi 390 do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80135 Nr: 850-20.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Augusto Astutt Tannure

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul Darci Dolzan, Nina Tereza de 

Oliveira Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:MT 6515/O, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81987 Nr: 614-34.2019.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Souza Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:MT 7355/A, Fábio Moreira Pereira - OAB:MT 

9405/O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:MT 21705/B, Kalynca Silva Inez 

de Almeida - OAB:MT 15598/O

 Trata-se de Carta Precatória oriunda da Vara Criminal de Primavera do 

Leste/MT, expedida com o intuito de se proceder a inquirição de 

testemunha residente nesta comarca, conforme finalidade descrita às fls. 

04.

 Assim, designo o dia 06 de fevereiro de 2020, às 16h00min (horário oficial 

de Mato Grosso), para inquirição da testemunha ANTÔNIO IVO DA SILVA.

 Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente missiva 

como mandado.

 Oficie-se a Comarca deprecante da presente decisão.

 Ciência ao Ministério Público.

 Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80129 Nr: 849-35.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, T. P. A. de Jesus & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata do Carmo Viana 

Malacrida - OAB:MT 16184/O

 Defiro o pleito do exequente (fl. 37) e determino a suspensão do presente 

feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

 Findo o prazo referido, intime-se o exequente para manifestar-se, em 10 

(dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67467 Nr: 1082-18.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel José da Silva, Elisvaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:MT 22114/O, Samoel da Silva - OAB:MT 

5621/O, Samoelson Antônio Oliveira da Silva - OAB:MT 23943/O

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração, visto que 

tempestivos e, no mérito, dou-lhe provimento, ante a constatação de 

omissão deste juízo. Contudo, no tocante ao pedido não apreciado, 

postergo sua análise para após a manifestação das partes acerca do 

prosseguimento da execução.Posto isso, determino a intimação dos 

litigantes para que, em 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da 

possibilidade e necessidade de prosseguimento da presente execução, 

visto que a possível ocorrência de alongamento da dívida executada 

atingiria o requisito exigibilidade do crédito exequendo. Após venham-me 

conclusos para deliberar sobre a continuação da execução e sobre o bem 

penhorado (petição de fl. 1.157). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74429 Nr: 584-38.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Pereira dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo.Devido ao serviço já 

prestado, fixo os honorários advocatícios em seu favor em 01 (uma) URH. 

Contudo, consigno que a expedição de certidão referente aos valores 

ficará suspensa até o deslinde do procedimento instaurado na Diretoria 

deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em 

substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Kelly Lorraine Rodrigues de Souza – 

26.246/O prosseguir com o patrocínio da parte assistida pelo defensor 

dativo anterior no feito em testilha.Saliento que os honorários serão 

fixados ao fim da demanda patrocinada, com base na atuação do(a) 

causídico(a). Intime-se o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, 

cientificando-o(a) das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 

e ss. da CNGCJ/MT, bem como o(a) assistido(a) da presente decisão.Com 

a intimação do causídico, inicia-se o prazo legal para apresentação das 

alegações finais. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69022 Nr: 196-14.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Castro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vando Targas
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariolino Vilella de Carvalho 

Sobrinho - OAB:MT 20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Jorge Ferreira - 

OAB:MT 8409/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora acerca da distribuição da carta precatória nº 

1000778-67.2019.8.11.0110, para a Vara Única da Comarca de 

Campinápolis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 357-24.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Lourenço Barbosa, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76341 Nr: 814-46.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Ribeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78111 Nr: 997-80.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Peres de Sousa, Douglas Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69538 Nr: 41-74.2011.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francilina Rosa de Oliveira Mateus, Sebastião 

Teles Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Silva Barbo - OAB:GO 

49665

 Diante do exposto, DECLARO A OCORRÊNCIA da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE com relação ao título de crédito extrajudicial acostado na 

inicial, razão pela qual EXTINGUO a execução, nos termos do artigo 924, 

inciso V, do CPC/2015. Ante a regra da causalidade, é dever do 

exequente arcar com os ônus de sucumbência, razão pela qual condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da dívida prescrita, conforme preconiza o art. 85, § 2º, do CPC. Determino 

a exclusão das restrições postas nos bens dos executados. Segue, 

anexo, extrato do sistema RENAJUD. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de praxe.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 719-79.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Diante do exposto, ABSOLVO o acusado MARCELO RODRIGUES ROQUE 

da conduta a ele imputada na peça inicial (denúncia), o que faço com 

espeque no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.Sem custas 

ou honorários.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes e, após, não havendo impugnação 

recursal tempestiva, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74301 Nr: 516-88.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. M. B. Pimentel - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werlan Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 Cuida-se de execução que S. M. B. PIMENTEL – ME propôs em desfavor 

de WERLAN FERNANDES DA SILVA.

 O executado opôs os embargos à execução (cód. 74958), o qual 

culminou na declaração de nulidade da presente ação, como se vê da 
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sentença transladada às fls. 52/54 destes autos.

 Da referida decisão, o exequente/embargado interpôs apelação, sendo 

esta desprovida pelo tribunal (fls. 60/64).

 Ante o exposto, vez que a presente execução já foi declarada nula no 

feito acessório, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, IV, do CPC.

 Custas pelo executado. Honorários sucumbenciais já fixados nos 

embargos.

 Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76522 Nr: 2-67.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmila de Oliveira Sampaio 

- OAB:MT 26749/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR RIBEIRO DE OLIVEIRA, Cpf: 

53446860134, Rg: 2121479-4, Filiação: Eunicia Ribeiro de Oliveira e 

Laudemiro Neres de Olveira, data de nascimento: 27/05/1957, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

(66)3452-1053. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PESSOA(S) acima identificada(s), 

atualmente em local ignorado, acerca da nomeação da Dra. LUDMILA DE 

OLIVEIRA SAMPAIO como sua nova defensora dativa nos autos do 

processo supra.

Despacho/Decisão: Tendo em vista as diversas comunicações oriundas 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Novo São Joaquim/MT, onde 

anexara-se decisões judiciais determinando a apuração de inúmeros 

delitos cuja suspeita de prática recai sobre o advogado YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, instaurou-se procedimento na Diretoria 

do Foro desta comarca.Nos citados autos (nº 395-21.2019.811.0106 – 

Cód. 81434), ante os indícios apontados, determinou-se a substituição do 

referido causídico em todos os feitos em que figura como defensor dativo, 

conforme trecho da decisão que se transcreve abaixo: Assim, havendo 

severas dúvidas acerca da idoneidade ética de referido causídico e de 

seu compromisso com a função dativa, mostra-se necessário, neste 

momento e inaudita altera pars, a suspensão de referido indivíduo do 

cadastro de advogados dativos desta comarca, até para que não haja 

qualquer prejuízo para os assistidos.Oficie-se à Vara Única e aos 

Juizados Especiais da Comarca de Novo São Joaquim, para que faça a 

conclusão de todos os processos em que referido advogado atua na 

condição de dativo, independentemente de sua fase processual, para que 

seja determinada a sua substituição.Na mesma oportunidade, deverão ser 

efetivadas as conclusões dos processos onde referido causídico figura 

como parte, e cuja matéria seja a cobrança de honorários pelo exercício 

da advocacia dativa, acompanhados da presente decisão, para análise 

das medidas específicas cabíveis em cada processo.Isso posto, revogo a 

nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

no presente processo.Considerando que já fora expedida certidão de 

honorários em seu favor nestes autos, não há outra providência a ser 

tomada em relação aos valores. Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) 

Ludmila de Oliveira Sampaio - OAB 26749-O para acompanhamento dos 

trâmites recursais.Saliento que os honorários serão fixados ao fim da 

demanda patrocinada, com base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se 

o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das 

obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, 

bem como o(a) assistido(a) da presente decisão.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 10 de janeiro de 2020

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74629 Nr: 693-52.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva, Luzia Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo INSS, razão pela 

qual homologo o cálculo apresentado pelo executado à fl. 165v destes 

autos. Por consequência, condeno o exequente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais em favor da parte executada, fixando-os em 

10% (dez por cento) do excesso de execução constatado. Contudo, fica 

suspensa a exigibilidade das referidas verbas, conforme determina o art. 

98, § 3º, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, nos termos do artigo 

100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Acaso o valor do 

débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de referência, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 

12 de Julho de 2.001.Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo 

a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77653 Nr: 701-58.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Freire Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deybson Ibiapino Costa 

Santos - OAB:MT 19171/O

 Tendo em vista a certidão retro, necessária a nomeação de advogado 

dativo para atuar no feito.

 Assim, nomeio o(a) Dr. Deybson Ibipino Costa Santos – 19.171, para 

patrocinar a defesa do acusado, devendo apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP.

 Os honorários serão arbitrados ao final do processo, conforme a atuação 

do(a) causídico(a) e complexidade da causa.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 246-93.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Mendes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cardoso Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 
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de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799

 Tendo em vista a retirada do dativo nomeado à parte autora e o fim da 

ação, restando ao feito apenas o cumprimento das determinações 

proferidas em sentença, INTIME-SE pessoalmente o requerente ARISTIDES 

MENDES FILHO, curador do requerido, para que, em 10 (dez) dias, traga 

aos autos cópia das certidões de nascimento e casamento do curatelado 

LEANDRO CARDOSO MENDES.

 Para tanto, deve a parte apresentá-las no protocolo deste fórum, 

indicando o número e código do processo (cód. 76988 e nº. 

46-93.2017.811.0106).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 826-89.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSL, EMdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66620 Nr: 2-19.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damoaci Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 Ante o insucesso da tentativa de se penhora quantia em dinheiro do 

executado o exequente pede a realização de busca no sistema RENAJUD 

e INFOJUD (fls. 49).

Verifico que já houve tentativa de busca via RENAJUD, porém infrutífera, 

desse modo, DEFIRO novamente a realização de busca no sistema 

RENAJUD efetivando-se constrição total sobre veículo eventualmente 

encontrado, com ressalva em relação aos bens com alienação fiduciária, 

nos termos do art. 7º-A do Decreto Lei 911/69.

De outro norte, defiro o pedido de pesquisa via INFOJUD, das três últimas 

declarações, a fim de que sejam localizados bens em nome do (a) 

executado (a). Desde já, DECRETO O SEGREDO DE JUSTIÇA, diante da 

natureza dos documentos a serem acostados aos autos.

 Caso a penhora seja bem sucedida intime-se a exequente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário, determino, desde 

já, a suspensão da execução, nos termos do art. 40, I, da Lei 6830/80.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 293-82.2008.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Inacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Jorge Ferreira - 

OAB:MT 8409/B

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 

6.830/90.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71786 Nr: 92-80.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Trata-se de feito executivo fiscal que o ESTADO DE MATO GROSSO 

move em desfavor de LÚCIO PEREIRA DOS SANTOS.

 Nas petições de fls. 42 e 45, ambas as partes noticiaram o parcelamento 

da dívida tributária.

 Considerando que na presente data já se exauriu o prazo suspensivo 

pugnado pelo exequente à fl. 42, reputo prejudicada a análise do pleito e 

determino a intimação das partes para que, em 10 (dez) dias, informem 

nos autos se houve a quitação da dívida. Em caso negativo, deverá o 

exequente, no mesmo prazo acima descrito, pugnar pelo que entender de 

direito, caso intencione o prosseguimento da demanda.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72411 Nr: 415-85.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, revogo a nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA no presente processo.Devido ao serviço já 

prestado, conforme narrado pelo próprio advogado à fl. 142, reduzo os 

honorários advocatícios em seu favor, fixando-os em R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos reais). Contudo, consigno que a expedição de certidão 

referente aos valores ficará suspensa até o deslinde do procedimento 

instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 395-21.2019.811.0106 – Cód. 

81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB 13983-A para prosseguir com o patrocínio da parte assistida pelo 

defensor dativo anterior no feito em testilha.Saliento que os honorários 

serão fixados ao fim da demanda patrocinada, com base na atuação do(a) 

causídico(a). Intime-se o(a) defensor(a) nomeado(a) de seu munus, 

cientificando-o(a) das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 

e ss. da CNGCJ/MT, bem como o(a) assistido(a) da presente 

decisão.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 25314 Nr: 11-78.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropsciente Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Bueno Frick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT 3551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que na presente data escoa o prazo suspensivo pugnado 

pelo exequente, reputo prejudicada a análise do pleito de fl. 336.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77826 Nr: 821-04.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Costa Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21390/A

 Defiro o pedido de vista dos autos para extração de cópias (fls. 256).

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72553 Nr: 483-35.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Gonçalves de Sousa, Elias de Souza 

Silva, Município de Novo São Joaquim-MT, Francisco de Assis de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Martins de Oliveira - 

OAB:MT 22395/O, Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 5887/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, Rg: 

1024777, Filiação: Elita Torres de Araújo e Manoel Felix de Sousa, data de 

nascimento: 09/12/1966, brasileiro(a), natural de Macaiba-RN, casado(a), 

pedreiro, Telefone 3479-1232. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PESSOA(S) acima identificada(s), 

atualmente em local desconhecido, acerca da nomeação da Dra. LUZIA 

MARTINS DE OLIVEIRA como sua nova curadora especial nos autos do 

processo supra.

Despacho/Decisão: Tendo em vista as diversas comunicações oriundas 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Novo São Joaquim/MT, onde 

anexara-se decisões judiciais determinando a apuração de inúmeros 

delitos cuja suspeita de prática recai sobre o advogado YANN DIEGGO 

SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA, instaurou-se procedimento na Diretoria 

do Foro desta comarca.Nos citados autos (nº 395-21.2019.811.0106 – 

Cód. 81434), ante os indícios apontados, determinou-se a substituição do 

referido causídico em todos os feitos em que figura como defensor dativo, 

conforme trecho da decisão que se transcreve abaixo: Assim, havendo 

severas dúvidas acerca da idoneidade ética de referido causídico e de 

seu compromisso com a função dativa, mostra-se necessário, neste 

momento e inaudita altera pars, a suspensão de referido indivíduo do 

cadastro de advogados dativos desta comarca, até para que não haja 

qualquer prejuízo para os assistidos.Oficie-se à Vara Única e aos 

Juizados Especiais da Comarca de Novo São Joaquim, para que faça a 

conclusão de todos os processos em que referido advogado atua na 

condição de dativo, independentemente de sua fase processual, para que 

seja determinada a sua substituição.Na mesma oportunidade, deverão ser 

efetivadas as conclusões dos processos onde referido causídico figura 

como parte, e cuja matéria seja a cobrança de honorários pelo exercício 

da advocacia dativa, acompanhados da presente decisão, para análise 

das medidas específicas cabíveis em cada processo.Isso posto, revogo a 

nomeação do advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA 

no presente processo.Devido ao serviço já prestado, fixo os honorários 

advocatícios em seu favor em 0,5 (meia) URH. Contudo, consigno que a 

expedição de certidão referente aos valores ficará suspensa até o 

deslinde do procedimento instaurado na Diretoria deste foro (autos nº 

395-21.2019.811.0106 – Cód. 81434). Em substituição, nomeio o(a) Dr.(ª) 

Luzia Martins de Oliveira – OAB 22.395/O prosseguir com o patrocínio da 

parte assistida pelo defensor dativo anterior no feito em testilha.Saliento 

que os honorários serão fixados ao fim da demanda patrocinada, com 

base na atuação do(a) causídico(a). Intime-se o(a) defensor(a) 

nomeado(a) de seu munus, cientificando-o(a) das obrigações e restrições 

constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, bem como o(a) 

assistido(a) da presente decisão.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wilmar Barbosa Cruz, 

digitei.

Novo São Joaquim, 13 de janeiro de 2020

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27006 Nr: 62-89.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4.770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2496/B
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 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75300 Nr: 237-68.2016.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtene José Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Alves Moreira, Darcy Rocha Queroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:MT 6515/O, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 

6521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN, para devolução dos autos nº 237-68.2016.811.0106, 

Protocolo 75300, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79431 Nr: 516-83.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilene Jose de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

516-83.2018.811.0106, Protocolo 79431, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77978 Nr: 924-11.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cidelia Santos Oliveira, Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78749 Nr: 163-43.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Maria de Jesus, Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67463 Nr: 1090-92.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A, Credival Participações 

Administração e Assessoria Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Ricardo Melo Zanoni - 

OAB:MT 18409/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Devedora acerca da penhora por termo nos autos 

realizada na f. 295, intimando, igualmente, a parte Credora para que 

providencie a distribuição da carta precatória para a avaliação do imóvel 

constrito no prazo de cinco dias, observando o contido no Artigo 389 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73507 Nr: 200-75.2015.811.0106

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rodolfo Hildebrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugenio Cardinali Junior, Tarita Hildebrand Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu Junior, Jussara Aparecida 

Nascimento Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3252, Fabio José Ribeiro - OAB:SP 329336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:SP 

260573, Fábio de Mello Pellicciari - OAB:SP 156510, Leandro de 

Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521/O, Luís Donizetti Luppi - OAB:SP 

95325, Mara Sandra Canova Moraes - OAB:SP 108178, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:SP 190472, Onofre Canova - OAB:SP 

32761, Rogéria Maria da Silva Mhirduai - OAB:SP 184483

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que manifeste acerca dos documentos 

juntados nas f. 597-603 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74395 Nr: 559-25.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca das requisições de 

pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72690 Nr: 577-80.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aodilia Francisca da Silva, Carlos Royttmen Pires da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68402 Nr: 374-94.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento de Souza Arruda, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69249 Nr: 421-34.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Josefa Dias de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 538-88.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Yozaburo Nishiyama, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69102 Nr: 278-45.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavina Alves da Silva, Moacir Jesus Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Parte acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77375 Nr: 491-07.2017.811.0106

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCV, MALdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTF, JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias, observando o contido nas f. 

103-104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73984 Nr: 386-98.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Macedo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da data designada para o início dos trabalhos 

periciais, agendado para o dia 29/1/2020, às 14 horas, no prédio do 

Fórum, localizado na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71869 Nr: 139-54.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Maria Roque, Carlos Royttmen Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68492 Nr: 450-21.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo de França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Nunes - OAB:MT 5999/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação de Tereza Augusta de Rezende David no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75668 Nr: 437-75.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TON, GBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Martins de Oliveira - 

OAB:MT 22395/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, observando o contido nas 

f. 70 e 75.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76610 Nr: 20-88.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Galvão Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO GALVÃO CASTRO, Cpf: 

19403992034, brasileiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUIZ ANTONIO GALVÃO 

CASTRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

Recolhimento de ICMS Substituição Tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20144726/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/05/2014

 - Valor Total: R$ 14.009,74 - Valor Atualizado: R$ 12.736,13 - Valor 

Honorários: R$ 1.273,61

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em desfavor de LUIZ ANTONIO GALVÃO 

CASTRO.I. CITE-SE a parte executada na forma do art. 212, § 2.º do CPC, 

para pagamento do débito no prazo de 05(cinco) dias (art. 8º, Lei nº 

6.830/80), sob pena de serem penhorados e arrestados tantos quantos 

bastem à execução, intimando-se o cônjuge no caso de bens imóveis.II. 

Não pago o débito nem garantida à execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.II. REGISTRE-SE a 

penhora ou arresto independente do pagamento de custas outras 

despesas (art. 14, LEF).III. O devedor poderá oferecer embargos no prazo 

de 30(trinta) dias, garantindo o juízo mediante depósito em dinheiro, fiança 

bancária ou penhora.IV. Se não ferem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público, sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei n. 6.830/80.V. Com supedâneo no art. 827 do CPC, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, em vista do trabalho despendido 

na presente, e reduzido pela metade em caso de pronto pagamento (Art. 

827, §1º,NCPC).VI. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado 

no local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 

1º).VII. Não localizados bens, VOLTEM-ME conclusos os autos para 

apreciação do pedido de Bacenjud e Renajud.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mara Aline Rodriges 

Porto, digitei.

Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72638 Nr: 532-76.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo, Rinaldo Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 
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7/2017-CGJ, bem a localização do imóvel a ser avaliado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67463 Nr: 1090-92.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A, Credival Participações 

Administração e Assessoria Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Ricardo Melo Zanoni - 

OAB:MT 18409/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN, para devolução dos autos nº 1090-92.2007.811.0106, 

Protocolo 67463, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-36.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000464-36.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): BENEDITO GONCALVES CAVALCANTE RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Quanto ao pedido de 

tutela provisória, mister alguns comentários. Tratam-se os presentes autos 

de processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, 

uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 
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5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

No caso presente, sendo possível ad initium verificar que o autor não 

produziu uma mínima prova que corrobore as suas alegações, já seria 

caso de refutar de plano o pedido incidental, já que a probabilidade do 

direito é pressuposto procedimental da caracterização da necessidade da 

concessão do bem pretendido liminarmente. A probabilidade do direito 

seria o equivalente à verossimilhança da alegação, requisito do anterior 

ordenamento jurídico para a medida que se pleiteia. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos 

Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos 

pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, 

vemos que no presente caso a ausência da probabilidade do direito 

invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos. 

Necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000471-28.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - 860.681.801-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000471-28.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM PROCURADOR: 

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - PGE Inicialmente, em razão do disposto no artigo 39 caput 

da Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1.980, concedo ao requerente os 

benefícios da gratuidade judiciária, sendo dispensado, para a prática dos 

atos judiciais de seu interesse, o preparo ou prévio depósito. Fica desde já 

ressalvada a obrigatoriedade da Fazenda Pública, no caso de 

sucumbência, ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária, 

nos termos do parágrafo único do diploma legal referido. Nos termos do 

artigo 1º da Lei n.º 9.494, de 10 de Setembro de 1.997 e artigo 2º da Lei 

n.º 8.437, de 30 de Junho de 1.992, e considerando que há pedido de 

tutela provisória incidental na inicial, determino que seja intimado o 

representante judicial da pessoa jurídica de direito público requerida para 

manifestar-se, no prazo de setenta e duas horas. Após, conclusos para 

análise do pleito de antecipação de tutela e eventual recebimento da ação. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-78.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS CESAR DE FARIA (EXECUTADO)

MONICA BUENO CAMARA FARIA (EXECUTADO)

NAIRYELLE DUARTE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000500-78.2019.8.11.0106. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NAIRYELLE DUARTE 

MAGALHAES, CARLOS CESAR DE FARIA, MONICA BUENO CAMARA 

FARIA Analisando os autos, verifica-se a ausência de recolhimento das 

custas processuais. Diante do exposto, determino que seja o exequente 

intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de 

Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000487-79.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLENIO PIRES DA SILVA (EXECUTADO)

AUTO POSTO LK LTDA - ME (EXECUTADO)

NABIA ALVES ROCHA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000487-79.2019.8.11.0106. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: AUTO POSTO LK 

LTDA - ME, NABIA ALVES ROCHA SILVA, KLENIO PIRES DA SILVA 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) 

dias (artigo 827, parágrafo 1º) ou, se for o caso, a apresentação de 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 915 caput). O 

termo inicial para o pagamento será aquele previsto no artigo 829 caput 

(três dias a partir da citação), enquanto o termo inicial para a 

apresentação dos embargos será o do artigo 231 do Código de Processo 

Civil, excluído, no presente caso, a benesse do artigo 229 do diploma 

citado. Acaso intencione o executado apresentar embargos à execução, 

deverá fazê-lo por meio de distribuição por dependência ao presente feito, 

o qual será autuado em apartado, devendo a resistência ser instruída com 

cópias das peças processuais relevantes. Fixo desde já os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do montante do débito, a par 

do que preceitua o artigo 827 do Código de Processo Civil, patamar este 

que será reduzido pela metade no caso de tempestivo e integral 

pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou elevado até o montante de 20% 

(vinte por cento) no caso de rejeição dos embargos ou se houver 

significativa dificuldade no atingimento da finalidade do procedimento, 

considerando para tal o trabalho realizado pelo causídico representante do 

exequente. Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000434-98.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON STOCCO DE SIQUEIRA OAB - RJ075970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000434-98.2019.8.11.0106. 

EMBARGANTE: MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A. EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM Inicialmente, 

determino o apensamento dos presentes autos ao executivo fiscal 

respectivo. Havendo garantia do juízo, recebo os embargos à execução 

fiscal com efeito suspensivo. Intime-se o Município de Novo São Joaquim 

para manifestação no prazo legal. Cumpra-se, certificando nos autos 

principais o proferimento da presente decisão suspensiva. Novo São 

Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000436-68.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE EMIKO TAGO (REQUERIDO)

MAURO EIITI MUROFUSE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000436-68.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

REQUERIDO: MAURO EIITI MUROFUSE, MARGARETE EMIKO TAGO 

Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do item 

2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT. 

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer. Em havendo necessidade de designação de audiência, 

notifique o juízo deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do S.T.J.. Caso a ordem não deva ser cumprida 

nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter 

itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 204 caput do Código de 

Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. Após o 

cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os autos à 

origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 

de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000110-11.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)
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IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000110-11.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: JOSE 

ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, 

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA Considerando a suspensão de 

todos os atos executivos contra a requerida, não há razão para a 

mantença de carta precatória nesta comarca se a missiva somente tem tal 

finalidade. Ademais, sendo determinada a recuperação judicial do 

requerido, não há mais falar em continuidade da execução originária, eis 

que o crédito deverá ser habilitado no juízo universal da recuperação. 

Diante do exposto, determino a devolução da presente missiva, 

independentemente de cumprimento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de 

Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-79.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DAS DORES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000293-79.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: ADAILTON DAS DORES AMARAL REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Outrossim, o artigo 98, parágrafo 5º do Código de Processo 

Civil é específico ao dispor que: § 5o A gratuidade poderá ser concedida 

em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na 

redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. No caso dos autos, pelo menos neste 

inicial momento processual, mister se faz a concessão do benefício 

somente para, nos termos do artigo 98, parágrafo 1º, inciso I, excluir a 

parte requerente do pagamento das custas e taxas judiciárias, eis que 

pelos documentos constantes nos autos não há como auferir, à fundo, a 

necessidade de concessão do benefício para outras despesas 

decorrentes do processo. Diante de todo o exposto, concedo ao 

requerente, nos termos do Código de Processo Civil, os benefícios da 

justiça gratuita somente no que tange ao pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, ressalvada a possibilidade de, a qualquer 

momento e em qualquer fase processual, ser o benefício em questão 

revisto, em decorrência de eventuais elementos que indiquem situação 

adversa. Quanto ao pedido de tutela provisória, mister alguns comentários: 

Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 
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requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 

273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo 

Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 

8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma 

genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na 

inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da 

verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000426-24.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PINHEIRO DIOGENES OAB - CE13446 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE LOURDES DA ROSA GOMES (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO MADI (REQUERIDO)

CLARI APARECIDA SARDO (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000426-24.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO 

AGRONEGOCIO SA REQUERIDO: PAULO ROGERIO GOMES, REJANE 

LOURDES DA ROSA GOMES, JOSE EDUARDO MADI, CLARI APARECIDA 

SARDO Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada 

do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 

item 2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme item 

2.7.2 da CNGCJ/MT. Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, 

com a urgência que o caso requer. Em havendo necessidade de 

designação de audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o 

item 2.7.4 da normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos 

patronos das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J.. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 204 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 
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juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000466-06.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERNANDES BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO 

OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000466-06.2019.8.11.0106. 

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM IMPETRADO: ELZA 

FERNANDES BARBOSA - TABELIÃO DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT Tratam-se os presentes autos de mandado 

de segurança ajuizado pelo MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM /MT 

contra ato da pessoa responsável pelo Cartório de do 1º Oficio da 

Comarca de Primavera do Leste – MT, inscrito no CNPJ nº 

32.971.475/0001-11, na pessoa da Tabelião(a) Oficial de Registro, Sra. 

Elza Fernandes Barbosa A ação fora ajuizada na comarca de Novo São 

Joaquim, eis que o ato referir-se-ia à imóveis localizados na âmbito desta 

unidade Judiciária. Porém, a autoridade tida por coatora exerce 

funcionalmente o seu mister na cidade/comarca de Primavera do Leste. É 

o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação O rito 

do mandado de segurança era anteriormente regido pela Lei n. 1.533/50, e 

agora encontra-se disciplinado pela Lei n. 1.2016/09. Em nenhum de tais 

atos normativos é expressa a forma para definir a competência. Esse fato 

leva muitos a crerem que a forma correta seria aplicar o Código de 

Processo Civil de maneira subsidiária - nada mais óbvio e infelizmente 

incorreto. O CPC indica a forma de se definir a competência em seus 

artigos 42 e seguintes. Trata, dentre eles, dos institutos da Perpetuatio 

Jurisdicionis, da competência relativa e absoluta e outros. De acordo com 

a Lei de ritos o juiz competente será o do domicílio do réu, do autor ou da 

coisa conforme o caso. A fim de definir corretamente onde impetrar a 

ação, deverá o causídico analisar o caso que propõe em consonância 

com os artigos supracitados. Ali encontrará a resposta para a grande 

maioria dos casos. Infelizmente no Mandado de Segurança a situação não 

é a mesma. Não se encontra nos dispositivos legais já mencionados nem 

na Lei regedora do procedimento do Writ o local onde deve impetrá-lo. 

Poderia a nova lei fazê-lo, mas manteve-se a lacuna. A fim de prover a 

omissão do legislador a doutrina e a jurisprudência firmaram de forma 

sólida e, digamos intangível que a competência do juízo no mandado de 

segurança é definida pelo domicílio da autoridade coatora. Assim, já 

manifestara-se o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 951.415/RN RECTE.(S) : ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - SECCIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE ADV.(A/S) : 

LEONARDO LOPES PEREIRA RECDO.(A/S) : UNIÃO PROC.(A/S)(ES) : 

PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RELATORA : MIN. 

CÁRMEN LÚCIA Mandado de segurança. O foro competente para 

processar e julgar mandado de segurança é o da sede funcional da 

autoridade apontada coatora. Doutrina e Precedentes. Portanto, tendo a 

autoridade coatora atuação funcional no Município de Primavera do Leste 

e sendo a competência em questão de natureza absoluta, reconheço de 

ofício a incompetência do Juízo da Comarca de Novo São Joaquim para 

processo e julgamento do presente feito e, por conseguinte, determino o 

encaminhamento dos autos para a Comarca de Primavera do Leste / MT. 

Deixo de analisar o pleito de tutela provisória, pela ausência de 

competência para tal. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-53.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLINA GUALBERTO DE BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000437-53.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): BRUNO TEIXEIRA DE MORAES RÉU: NICOLINA GUALBERTO 

DE BRITO Tratam-se os presentes autos de ação ordinária onde, na inicial, 

a parte – alegando que teria efetivado o pagamento das custas e 

despesas processuais, anexou uma guia (guia n. 92038.315.11.2019-0, 

emitida em 25/11/2019 com vencimento em 30/11/2019) e um “suposto” 

comprovante de pagamento que, conforme noticiado na decisão anterior, 

tratava-se apenas de um print de tela de aplicativo celular, demonstrado a 

efetivação dos primevos procedimentos para pagamento. No entanto, não 

acusava o sistema informatizado PJE/TJMT o recolhimento de tais guias. 

Instada à parte a comprovar nos autos o recolhimento das custas, esta 

juntou nova guia (guia n. 15186.315.12.2019-0, emitida em 10/12/2019 e 

recolhida somente em 16/12/2019) conforme extratos anexos). Verifica-se 

dos autos, portanto, que a guia anteriormente emitida, qual seja aquela 

com vencimento em 30/11/2019 não fora recolhida, ficando claro que a 

“comprovação” do autor em relação ao seu pagamento tratara-se 

evidentemente de uma vã tentativa de ludibriar este juízo e ilidir o correto 

recolhimento das custas. Apesar de já ter ficado consubstanciado na 

decisão anterior a estranheza de referido procedimento, o fato do autor 

ter emitido uma outra guia vários dias depois e ainda assim a guia anterior 

constar como não recolhida é, ao nosso ver, a comprovação clara de 

má-fé. Diante do exposto, nos termos do artigo 100, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, considero o autor litigante de má-fé e, por 

conseguinte, aplico-lhe a penalidade de recolhimento das custas 

processuais em quíntuplo. Intime-se para o referido recolhimento no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000001-60.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA (REQUERIDO)

REGINA APARECIDA KURTA (REQUERIDO)

VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (REQUERIDO)

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (REQUERIDO)

EDIO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

HELIO BRUNETTA (REQUERIDO)

MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA (REQUERIDO)

EURICO BRUNETTA (REQUERIDO)

ELOIR BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000001-60.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

REQUERIDO: HELIO BRUNETTA, VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA, 

VERA LUCIA BECKER BRUNETTA, REGINA APARECIDA KURTA, PATRICIA 

SANGLARD FELIPE BRUNETTA, MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA, 

EURICO BRUNETTA, ELOIR BRUNETTA, ELOI BRUNETTA, EDIO BRUNETTA 

Analisando os autos, verifica-se que não a expedição de qualquer guia de 

recolhimento de custas vinculada ao processo e, evidentemente, não 

consta o recolhimento das custas. Diante do exposto, determino que seja 

o interessado intimado para providenciar o recolhimento das custas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da missiva sem 

cumprimento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 
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Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-56.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000398-56.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): APARECIDA MARCELINA DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, eis que as 

partes são beneficiárias da justiça gratuita. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000259-07.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO CARDOSO DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000259-07.2019.8.11.0106. 

EXEQUENTE: LOURIVALDO CARDOSO DE AGUIAR EXECUTADO: BANCO 

DO BRASIL A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação do réu, 

peticionou pela desistência da ação. A citação válida é o ato processual 

que forma a relação jurídica processual angular, de forma que, antes de 

sua ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade da ação, quando o 

objeto nela tratado referir-se a direito disponível. Portanto, tendo o autor 

requerido a desistência da ação antes da citação válida, resta acolher o 

seu pleito. Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Nos termos do artigo 90 caput do diploma adjetivo pátrio, condeno o autor 

no pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar o 

autor no pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência da 

formação da relação jurídico processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000086-80.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE PAULO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6521/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000086-80.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: EURIPEDES DE PAULO PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Na decisão anterior fora à parte negado os benefícios da 

gratuidade judiciária. No entanto, mesmo devidamente cientificado de tal 

decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o pagamento das 

referidas custas, o autor não a recolheu a, pelo compulso dos autos, 

vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do 

decisum antes referido. O autor limitou-se a pedir suspensão do processo 

por duas vezes, já tendo transcorrido ambos os prazos sem o 

recolhimento devido. Assim, na presente fase processual, vemos que o 

caso é de extinção do processo, eis que o artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição. Por preparo deve-se entender todas as custas processuais. 

No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora intimada para 

recolhimento das custas mas quedou-se inerte. Portanto, vemos que o 

caso em apreço é de extinção do processo, com o cancelamento da 

distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente do que prevê o 

Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do 

processo por ausência de recolhimento de custas independe de prévia 

intimação da parte, consoante assentado entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 
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Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000345-75.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

09:30 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 13 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010152-68.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

09:45 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 13 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000402-93.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCIO VENDRAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ESCOBAR (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte autora da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

10:00, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 13 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010155-23.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FREITAS TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

13:30 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010166-52.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

13:45 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000017-19.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VAZ DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REQUERIDO)

LOPES & OLIVEIRA ASSESSORIA INTEGRADA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que, 

no prazo legal, apresente novo endereço para citação das Requeridas, 

tendo em vista as correspondências devolvidas (ID 22108537 - 

22108518). Novo São Joaquim, 14 de janeiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE 

DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000182-66.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOAQUINA RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

14:15 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000057-64.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JONAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

14:30 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000219-25.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO APARECIDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

14:45 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000266-96.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

15:00 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000229-69.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que, 

no prazo legal, apresente novo endereço para citação das Requeridas, 

tendo em vista a correspondência devolvida (ID 23545492). Novo São 

Joaquim, 14 de janeiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000254-82.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

15:15 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000257-37.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

15:30 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000277-28.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

15:45, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000348-30.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

16:00, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000347-45.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data:17/02/2020 Hora: 

16:15, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000346-60.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TABUA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

16:30, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010753-11.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte autora da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

16:45, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-47.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR RODRIGUES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte autora da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 

17:00, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 14 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-65.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA OAB - MT25584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO ANTONIO ROQUE NETO (REU)

 

PROCESSO n. 1000033-65.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:CRISTIANE DA 

COSTA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELEN JULIA BARBOSA 

POLO PASSIVO: CLARINDO ANTONIO ROQUE NETO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

27/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO 

DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 

78625-000 . CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000033-65.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA OAB - MT25584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO ANTONIO ROQUE NETO (REU)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000454-89.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER JOANNE DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SIMONE ALVES DE SOUSA INFORMATICA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000457-44.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DIONIZIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

09:00, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000458-29.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000468-73.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GERUZA NEVES DE ABREU MENEGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

09:30 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010036-62.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

09:45 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000190-72.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010035-77.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000178-92.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HANANNY VON RONDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000179-77.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HANANNY VON RONDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000162-41.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

18/02/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 15 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000009-08.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

14:00, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010110-19.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

14:15 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

14:30 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010761-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

14:45 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010606-82.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/02/2020 Hora: 

15:00 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 15 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000261-74.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BUSNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

20/03/2020 Hora: 08:15 Novo São Joaquim, 20 de janeiro de 2020. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-52.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

20/03/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 20 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74402 Nr: 564-47.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão da colenda Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso mantendo a sentença proferida por 

este juízo, bem como seu trânsito em julgado, proceda-se com as 

determinações de fl. 126.

 Após, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-44.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DIONIZIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000457-44.2019.8.11.0106. REQUERENTE: OTACILIO DIONIZIO ALVES 

REQUERIDO: AYMORE Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 
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invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque, além de alegações, não há qualquer 

evidência material de que o financiamento em questão não tenha sido 

realmente efetivivado. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já aprazada, devendo a secretaria 

tomar todas as medidas necessárias para sua efetivação à contento. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-29.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000458-29.2019.8.11.0106. REQUERENTE: DIVINO JOSE DE MELO 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, 

de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito alegado. Não 

se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser 

considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de 

evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão 

da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, 

evidentemente que as meras alegações da parte, por mais relevantes que 

sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma decisão em 

desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da parte devem 

encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica 

- pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. A probabilidade do direito seria o equivalente 

à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto 

que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já 

encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a 

presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da 

existência da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, 

verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da 

tutela de urgência encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente 

conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do 

receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou 

de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro 

provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. A 

decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar 

fundada na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova 

referida encontra-se ausente. Não se pode confundir a prova da 

existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do 

fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de 

fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos 

autos. Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a 

plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento 

para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos 

necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e 

incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, 

nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera 

probabilidade do direito. O que não logrou êxito o autor provar na inicial 

fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão 

de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo 

processual. Tal prova, da mesma foram como dantes se elucubrara 

acerca do evento principal, deve vir produzida de forma documental 

acompanhando a inicial, e não encontrar-se esteada somente em 

alegações. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da 

concessão da tutela de urgência de forma incidental e liminar como 

pretendida na inicial, posto que, como já alinhavado, as meras alegações 

da parte acerca da existência do fundado perigo de dano material ou 

processual, desprovidas de uma comprovação documental delas, não 
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podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. No 

mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a simples demora 

na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser considerada 

como caracterização da existência de possibilidade de dano, seja do 

direito material invocado ou mesmo para o processo, salvo em situação 

excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência 

pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já aprazada, 

devendo a secretaria tomar todas as medidas necessárias para sua 

efetivação à contento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-89.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER JOANNE DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SIMONE ALVES DE SOUSA INFORMATICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000454-89.2019.8.11.0106. REQUERENTE: JHENIFER JOANNE DE SOUZA 

FARIAS REQUERIDO: ADRIANA SIMONE ALVES DE SOUSA INFORMATICA 

Tratam-se os presentes autos de processo de conhecimento onde fora 

requerido, de forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 

273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo 

Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 

8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma 

genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na 

inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da 

verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Diante de tais premissas, 

impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma 

incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já 

alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado 

perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação 

documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a 

outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de 

eloquência e relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência 

pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, 

não pode ser considerada como caracterização da existência de 

possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o 

processo, salvo em situação excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já aprazada, devendo a secretaria tomar todas as medidas 

necessárias para sua efetivação à contento. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-73.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GERUZA NEVES DE ABREU MENEGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000468-73.2019.8.11.0106. REQUERENTE: GERUZA NEVES DE ABREU 

MENEGHETTI REQUERIDO: OI S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 
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tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, 

de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito alegado. Não 

se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse ser 

considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de 

evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão 

da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, 

evidentemente que as meras alegações da parte, por mais relevantes que 

sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma decisão em 

desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da parte devem 

encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica 

- pode parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta 

semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base 

corroborativa do que já consta nos autos como elementos de prova. 

Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as alegações que 

contivessem em seu bojo o necessário nexo com os elementos de prova 

já anteriormente produzidos. A probabilidade do direito seria o equivalente 

à verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se perfunctoriamente presente, posto 

que há nos argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já 

encontra-se de plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a 

presença da probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da 

existência da prova indiciária dos fatos. Isso porque é cediço que ninguém 

pode ser obrigado a manter um contrato contra a sua vontade. |Ademais, 

no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para 

a concessão da tutela de urgência encontra-se presente, qual seja, o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é 

mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a 

demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar 

um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar 

inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito 

invocado. A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa 

necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso 

dos autos, a prova referida encontra-se ausente. Não se pode confundir a 

prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito 

atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a 

existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se 

acostada aos autos. Malgrado não tenha a tutela de evidência sido 

requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de 

fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se 

dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta 

no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a 

comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de concretude 

quando comparada a mera probabilidade do direito. O que logrou êxito o 

autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência e que, 

eventual não concessão de referida providência, possa causar a parte um 

dano ou prejuízo processual. Diante do exposto, DEFIRO, a tutela de 

urgência pleiteada, somente para determinar a suspensão e cobrança dos 

serviços que não foram solicitados pela parte, com a consequente 

impossibilidade de cobrança imediata. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação já aprazada, devendo a secretaria tomar todas 

as medidas necessárias para sua efetivação à contento. Intime-se as 

partes, devendo a requerida providenciar o cancelamento referido na 

decisão concessiva da presente medida de tutela provisória no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de atribuição de multa processual. Cumpra-se. 

Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-66.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES CRUVINEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000462-66.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: WILLIAN NUNES CRUVINEL 

EXECUTADO: RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA Inicialmente, determino que 

o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000456-59.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAR FERRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

WILHIAR FERRAZ DA SILVA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000456-59.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME 

EXECUTADO: WILHIAR FERRAZ DA SILVA - ME, WILHIAR FERRAZ DA 

SILVA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-81.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES CRUVINEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000461-81.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: WILLIAN NUNES CRUVINEL 

EXECUTADO: JOAO BATISTA RIBEIRO DA COSTA Inicialmente, determino 

que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-65.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010094-65.2017.8.11.0106. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: H L CONSTRUTORA LTDA Corrija-se o registro, a distribuição 

e autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-07.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DIONIZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000022-07.2018.8.11.0106. REQUERENTE: JONATHAN DIONIZIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber o presente recurso, insta trespassar 

uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na peça 

recursal, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 
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hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Assim, sendo 

tempestivo o recurso inominado apresentado, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, 

a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Quanto ao 

pedido de levantamento de valores, malgrado o recurso inominado seja 

recebido, em regra, somente com efeito devolutivo, tal não pode ser feito 

no presente momento. Isso porque, com a insistência da parte no recurso, 

a sentença não transitara em julgado, devendo qualquer ato executivo 

(inclusive o depósito voluntário, eis que é ato praticado tipicamente após a 

sentença) ser considerado provisório. Assim, aplicável o artigo 520, inciso 

IV do Código de Processo Civil, que especifica que: Art. 520. O 

cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido 

de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento 

definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de 

depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de 

posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais 

possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente 

e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

Assim, não sendo ofertada qualquer caução, indefiro o pedido de 

levantamento de valores. Intime-se pessoalmente o requerente acerca da 

disponibilização de valores no processo em seu nome. Intime-se o 

reclamado para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

encaminhem-se os autos à egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. 

Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000463-51.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES CRUVINEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILHIAR FERRAZ DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000463-51.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: WILLIAN NUNES CRUVINEL 

EXECUTADO: WILHIAR FERRAZ DA SILVA - ME Inicialmente, determino 

que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 
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ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-50.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000185-50.2019.8.11.0106. REQUERENTE: SILVIA SIMAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente havia um litígio, que culminou com a propositura da 

presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos 

(consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de 

regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei 

n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão 

depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, 

ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, 

o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-27.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA MOREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000193-27.2019.8.11.0106. REQUERENTE: DELFINA MOREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente havia um litígio, que culminou com a propositura da 

presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos 

(consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de 

regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 caput da lei 

n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de recurso deverão 

depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da Turma Recursal 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cientificadas, 

ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta Turma Recursal, 

o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas no artigo ora 

citado. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Já havendo 

nos autos a comprovação do pagamento do acordo, nada há mais a 

deliberar. Cancele-se a audiência de conciliação já aprazada e, após, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-89.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU MATEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000174-89.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ELIZEU MATEUS DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada no ID 15998021, que a parte 

demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção, eis que, malgrado tenha a parte executada alegado que não fora 

intimada da sentença, depositou voluntariamente os valores devidos e 

expressamente postulou pela extinção do processo. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Autorizo a expedição de 

alvará para a conta indicada na ulterior manifestação do feito, eis que de 

titularidade do próprio autor. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se 

e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-72.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010057-72.2016.8.11.0106. REQUERENTE: IDENES MARCOS CONCEICAO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A O artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito que, já tendo sido 

adimplido o inicial valores executado, o qual já fora inclusive transferido à 

parte, que o executado depositou o valor residual. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Autorizo a expedição de alvará para a conta 

indicada na ulterior manifestação do feito, eis que de titularidade do próprio 

autor. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-72.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010057-72.2016.8.11.0106. REQUERENTE: IDENES MARCOS CONCEICAO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A O artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito que, já tendo sido 

adimplido o inicial valores executado, o qual já fora inclusive transferido à 

parte, que o executado depositou o valor residual. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Autorizo a expedição de alvará para a conta 

indicada na ulterior manifestação do feito, eis que de titularidade do próprio 

autor. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-45.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000110-45.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MARCOS DANILO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Sendo cumprida a obrigação constante 

na decisão resolutiva de mérito, julgo extinto o cumprimento de sentença. 

Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Autorizo a expedição de alvará para a conta 

indicada na ulterior manifestação do feito, eis apresentada procuração 

com poderes específicos para receber. Segue, anexo, o extrato do alvará. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 07 de Janeiro de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 947 de 1782



Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-69.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA OAB - PE22265 (ADVOGADO(A))

FELIPE VALENTIM DA SILVA OAB - PE31671 (ADVOGADO(A))

GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA OAB - PE27317 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (REU)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

patrono da parte autora, para impugnar a contestação ID 23408026 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-69.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA OAB - PE22265 (ADVOGADO(A))

FELIPE VALENTIM DA SILVA OAB - PE31671 (ADVOGADO(A))

GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA OAB - PE27317 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (REU)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

patrono da parte autora, para impugnar a contestação ID 23408026 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-69.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA OAB - PE22265 (ADVOGADO(A))

FELIPE VALENTIM DA SILVA OAB - PE31671 (ADVOGADO(A))

GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA OAB - PE27317 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (REU)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

patrono da parte autora, para impugnar a contestação ID 23408026 no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-86.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZERRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os patronos da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-86.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZERRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os patronos da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-86.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZERRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os patronos da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-86.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZERRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os patronos da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-86.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZERRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 
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finalidade de intimar os patronos da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-86.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZERRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os patronos da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000381-53.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAZARE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

MARIA NAZARE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte exequente, para indicar bens a penhora, bem como o 

pagamento da diligência no VALOR DE: R$ 227,14 (duzentos e vinte e sete 

reais e quatorze centavos), se o endereço descrito para o cumprimento 

do da penhora permaneça o endereço da executada nos autos há 70 

quilômetros (ida e volta), Comunidade São Pedro, ou seja, localizada na 

ESTRADA ASSENTAMENTO SÃO PEDRO, 325, ZONA RURAL (A QUAL 

NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a 

Portaria nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora 

realizada via mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor 

de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado 

(ida e volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-93.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-93.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-38.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LACERDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000372-91.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RODRIGUES NUNES OAB - MG163798 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000372-91.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

LURMIANA DOS SANTOS RÉU: ALESSANDRO CARDOSO DOS REIS 

Vistos. DEFIRO a habilitação do patrono do executado nos autos, 

conforme requerido. Ademais, conforme manifestação de pagamento, 

INTIME-SE o patrono da parte exequente para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Às providências. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. PARANAITÁ, 5 de novembro de 

2019. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61455 Nr: 588-79.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Certifique-se a escrivania se a certidão de decurso do prazo de fl.68, está 

se referindo a intimação da parte executada e não da parte autora, 

conforme consta na referida certidão. Caso positivo, tendo em vista que a 
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penhora on line de fl.65/66 restou positiva, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender por direito, sob 

pena de extinção.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35078 Nr: 193-34.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Augusto Ceolin Zanuzo, Carmelinda Brandalise 

Zanuzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Marusi Piovesan Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - OAB:, 

Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Tendo em vista a juntada aos autos dos comprovantes de transferência 

para a conta dos autos/requerente, referente aos valores descontados do 

rendimento da requerida, fls. 393/412, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos respectivos valores, conforme requerido em petição de 

fl.387, transferindo as quantias para a conta da parte requerente indicada 

à fl.383.

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos requerendo o que entender por direito, sob pena de 

extinção.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35485 Nr: 589-11.2006.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira e Marcenaria Sigwal Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do retorno dos autos do E. TRF da 1ª Região, determino a intimação 

das partes para se manifestarem no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito. Caso não haja qualquer manifestação das 

partes, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36580 Nr: 869-45.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jaime Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B, Kauê Melli Arisi - OAB:20057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Tendo em vista a informação de que os alvarás expedidos em fls. 

281/289, foram devidamente pagos, conforme certidão de fl. 291, 

certifique-se a escrivania quanto ao decurso do prazo do impulsionamento 

de fl. 294, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38667 Nr: 508-57.2009.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a penhora frutífera de fls.88/89, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

por direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39904 Nr: 615-67.2010.811.0095

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que se 

manifeste requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40197 Nr: 51-54.2011.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vitor Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do retorno dos autos do E. TRF da 1ª Região, determino a intimação 

das partes para se manifestarem no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena do arquivamento definitivo do feito.

Em havendo requerimento de arquivamento ou decorrido o prazo em 

branco, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61662 Nr: 734-23.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Soily de Fátima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:PR/36.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61004 Nr: 187-80.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delviria Madalena Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) , [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61841 Nr: 875-42.2013.811.0095

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda., EDEVALDO 

AGUIAR BALEEIRO, Juciani Suir Duminelli, ADENÍSIO AGUIAR BALEEIRO, 

LUIZA MARTINS DE ARAÚJO BALEEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC, ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:SC nº12.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223, 

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 Vistos.

Trata-se de pedido de homologação de valor proposto a título de 

indenização, nos termos do artigo 22 do decreto Lei nº 3.365/41, 

requerendo ainda a extinção do feito com resolução do mérito 

(fls.376/422).

Instada a se manifestar, a Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A 

concordou com os termos do acordo apresentado nas fls.376/378, 

conforme fls.424/424-v.

Pois bem.

HOMOLOGO o acordo de fls.376/378 celebrado entre as partes, juntado 

aos autos na data de 08/10/2019, para que produza seus efeitos legais, 

nos termos do artigo 22 do decreto Lei nº 3.365/41.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Dou por citados os requeridos ADENÍSIO AGUIAR BALEEIRO e LUZIA DE 

ARAÚJO BALEEIRO.

DETERMINO a liberação do valor de R$310.496,40 (trezentos e dez mil 

quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), devidamente 

atualizados desde a data do acordo, mediante alvará judicial, em favor de 

Instituto Ecológico Cristalino, a ser transferido para conta indicada na 

fl.377.

DETERMINO a liberação do valor remanescente em favor de ADENÍSIO 

AGUIAR BALEEIRO e outros, a ser transferido mediante alvará judicial na 

conta indicada na fl.377.

Em relação às custas processuais, ISENTO as partes nos termos do artigo 

90, §3º do CPC.

EXPEÇA-SE mandado de registro, bem como DETERMINO que a parte 

interessada, ora ADENÍSIO AGUIAR BALEEIRO e outros, retire em cartório 

o referido mandado, bem como a documentação necessária, para 

apresentar no Cartório de Registro competente procedendo com os atos 

necessários.

Ademais, DETERMINO que ADENÍSIO AGUIAR BALEEIRO e outros, no 

prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos documento de comprovação do 

registro na matrícula do imóvel.

Translade-se cópia desta sentença nos autos de Cód.63794.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68255 Nr: 105-44.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de preparação do processo para 

julgamento em plenário, nos termos do art. 422 do CPP, dê-se vistas às 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentarem rol de testemunhas 

que irão depor em plenário e, ainda, caso queiram, juntarem documentos e 

requererem diligências.

Por fim, mantenho o decreto de prisão cautelar do réu EDMAR SAMPAIO 

DA SILVA, considerando que permanecem incólumes os motivos 
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ensejadores de sua custódia cautelar. Consigo que o réu Edmar só foi 

encontrado em outro Estado da Federação em razão de ter praticado, em 

tese, outro delito e ser preso, de modo que sua prisão cautelar se faz 

necessária para a preservação da ordem pública, conveniência da 

instrução em plentário do júri e eventual aplicação da lei penal.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38769 Nr: 579-59.2009.811.0095

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda., Jacarandá 

Agroindustrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE PARANAITA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091, Edson de Carvalho - OAB:1810-A, LUANA LIPORACE 

PIRES DA SILVA - OAB:12223, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - 

OAB:15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Tailise Schwiderke - 

OAB:78998

 Vistos.

INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO, devidamente qualificado nos autos, 

interpôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 654/670, 

alegando que houve omissão e contradição na sentença proferida, 

referente a "quem são os confrontantes exigidos pela lei, possuidor ou 

proprietário e para esclarecer a possibilidade de ingresso do peticionante 

de fls. 640/644 sem qualquer documento de representação"

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39868 Nr: 579-25.2010.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face 

de Felício José de Brito.

A parte executada foi citada, conforme fl. 15.

Instado a se manifestar, o exequente peticionou nos autos requerendo a 

extinção da presente ação nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80, fls. 

116 e 118.

Depois, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

No caso em exame, vê-se que a parte exequente, ao pugnar pela extinção 

do feito nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, em verdade, 

deduz pedido de desistência ao prosseguimento da presente execução.

Nesse passo, nota-se que ao caso deve aplicar o disposto no artigo 775 

do CPC, segundo o qual “O exequente tem o direito de desistir de toda a 

execução ou de apenas alguma medida executiva.”, aplicável ao caso 

judicializado por força do artigo 1º da LEF.

Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do processo, razão por 

que DECLARO EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 1º da 

LEF, c/c o artigo 485, VIII e com o artigo 775, ambos do Código de 

Processo Civil e art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Isento de custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22234 Nr: 109-04.2004.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROQUE DA LUZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Soares - OAB:334, 

Russel Alexandre B. Maia - OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito transitou em julgado, conforme certidão de fl. 

80, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35547 Nr: 707-84.2006.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Proceda a escrivania a alteração na capa dos autos e no sistema 

Apolo, retificando o feito para cumprimento de sentença, bem como 

incluindo no polo ativo as herdeiras habilitadas, conforme fl. 272.1) 

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação 

no prazo de trinta (30) dias, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil.2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e façam os autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo 

legal sem apresentar impugnação, (...)4) Caso decorra o prazo de que 

trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60486 Nr: 403-75.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da determinação de fls. 154, impulsiono os autos para 

manifestação do exequente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60595 Nr: 510-22.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Paulina Madeireira LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente/exequente para manifestar-se 

quanto ao resultado da pesquisa de fls.112/123, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61669 Nr: 741-15.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida Fátima Garcia Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da Requerente para apresentar o Contrato 

de Honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, para fins de expedição da 

RPV, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 351-45.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da Requerente para apresentar o Contrato 

de Honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, para fins de expedição da 

RPV, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36493 Nr: 786-29.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromáquinas Luma LTDA-EPP, Sergio Della 

Giustina, Ana Maria Mazzola Della Giustina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:MT nº4.136/A

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido retro, intime-se a parte autora para autualizar o 

débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 424-61.2006.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Braz Turini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Madeiras Ltda, Vilson Siebert, Angela 

Lehmkuhl Siebert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A, Rodrigo de Freitas Rodriguês - OAB:MT nº 12.424-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:9447

 Vistos.

Ante a certidão retro, intime-se a parte autora, em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14312 Nr: 87-48.2001.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Bras. do Meio Amb. e dos Rec. Nat. Ren. - 

IBAMA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icompar Indústria e Comércio de Madeira 

Paranaíta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448, Eduardo Prado dos Santos - OAB:Proc. federaI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o feito transitou em julgado, conforme certidão de fl. 

95, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64399 Nr: 1072-60.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrimaldo Alves Guarda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:MT/10.494, Nivaldo Careaga - OAB:6.713-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de 

ref. 75 não foi localizado para realização da pericia.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77774 Nr: 3073-13.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biotérmica Paranaíta LDTA, Rafael Esteves de 

Almeida da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA - OAB:21075/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BIOTÉRMICA PARANAÍTA LDTA, CNPJ: 

11604266000240 e atualmente em local incerto e não sabido RAFAEL 

ESTEVES DE ALMEIDA DA COSTA, Cpf: 22097852866. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da 

BIOTÉRMICA PARANAÍTA LTDA, representada por RAFAEL ESTEVES DE 

ALMEIDA DA COSTA.Alega o Ministério Público que, durante uma 

fiscalização “in loco” realizada por agentes da SEMA no distrito industrial 

do Município de Paranaíta/MT, localizaram uma queimada de resíduos de 

madeira a céu aberto com chamas de mais de 04 (quatro) metros de 

altura.Narra que foi constatada a queimada de resíduos de madeira 

potencialmente poluidora sem a autorização da autoridade ambiental 

competente e em desacordo com as exigências estipuladas em lei, 

gerando grande quantidade de fumaça e fuligem na atmosfera, causando 

poluição e por consequência causando danos a saúde dos moradores e 

prejuízo ao meio ambiente.Afirma que o órgão ministerial realizou 

diligências na tentativa de notificar o representante legal da referida 

pessoa jurídica, para apresentar esclarecimento acerca do ilícito 

ambiental, porém não foi possível localizá-lo.Trazendo vários preceitos 

legais, pugna em compelir o requerido a: Condenação em razão de suas 

responsabilidades objetiva, a reparar o dano ambiental e dano moral 

coletivo em valor a ser destinado a projeto ou ações voltados à 

preservação do meio ambiente a ser indicado oportunamente pelo 

Ministério Público. Produzir provas admitidas em direito, e outras a serem 

especificadas no momento processual adequado com o ônus da prova 

invertido.A inicial veio instruída com os documentos necessários.Recebida 

a inicial, determinou-se a citação da parte ré, a qual não foi encontrada, 

conforme certidão expedida em 09/03/2018 (Ref.10).Instado a se 

manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pela citação por edital dos 

requeridos, visto estarem em local incerto e não sabido 

(Ref.16).DECIDO.Diante das explanações e documentos apresentados nos 

autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por edital dos 

Requeridos.Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta 

pelos executados citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como advogado dativo, Dra. ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA 

COSTA OAB/MT 21.075/O, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, eis que nesta Comarca não há Defensoria Pública 

Estadual, devendo este ser intimado pessoalmente para se manifestar no 

feito.Com a manifestação do advogado dativo nomeado, dê-se vista dos 

autos à exequente para manifestar, em 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 07 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64009 Nr: 844-85.2014.811.0095

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV, JFDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos, etc.

Diante da situação conflituosa presente nos autos em relação ao exercício 

do direito de visitas pela genitora Josiane Farias da Silva Vieira ao seu 

filho João Victor da Silva Vieira, reitero a determinação de fl. 430, para 

intimar a psicóloga deste juízo, para que se proceda com URGÊNCIA o 

cumprimento do estudo psicossocial na residência da genitora e do menor.

Ademais, ante o não cumprimento do direito de visitas da genitora ao 

menor, designo a audiência de justificação para o dia 22 de janeiro de 

2020 ás 14h00min, consignando que o estudo psicossocial deverá ser 

juntado nos autos antes da conclusão para a audiência.

Intimem-se o genitor Claudemir Rodrigues Vieira, a genitora Josiane Farias 

da Silva Vieira e o menor João Victor da Silva Vieira, este último 

representado por seu genitor.

Oficie-se ainda o Conselho Tutelar.

Intime-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73318 Nr: 539-96.2017.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. Domeni - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 
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R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69985 Nr: 821-71.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOLINO FRANCISCO DA ASSUNÇÃO 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar procurador do exequente, para no prazo legal, 

manifestar-se quanto a correspodência(s) devolvida(s) deref. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78668 Nr: 357-76.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA MODESTO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A, PENHA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a exequente, para no prazo legal, manifestar-se 

quanto a correspodência(s) devolvida(s)à ref.31, com o motivo 

"mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64767 Nr: 1255-31.2014.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sogame Ind. Com. de Madeiras LTDA-ME, 

Daniela Natali Ramos Teixeira, Juarez Panho Dutra, Ana Aparecida Silvério 

Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 24,50 

(vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), para realizar as Citações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66891 Nr: 894-77.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIENY BENTO AMORIN - ME, JOSIENY 

BENTO AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69718 Nr: 666-68.2016.811.0095

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de justiça à ref. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81249 Nr: 1822-23.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Trulia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de justiça de ref. 

17 e 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81272 Nr: 1832-67.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 
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TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de justiça de ref. 

17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82004 Nr: 2142-73.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Leonardo da Silva Martins, Wendi Ribeiro Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Luiz Breda, Bradesco Seguro Auto-RE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA 

- OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para os patronos da Seguradora, para 

apresentar(em) as alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 86643 Nr: 1296-22.2019.811.0095

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SJGdC, AQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM, LJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067/O, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 [...] o menor em alusão deve sofrer a proteção do Estado com o 

acolhimento institucional.Por essas razões, DETERMINO O IMEDIATO 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL do menor proposto pelo Ministério Público 

de Estado de Mato Grosso em favor de PABLO DA SILVA, devendo ser 

expedida a guia de acolhimento provisório para que seja acolhido 

institucionalmente na Casa Lar deste Município e Comarca de 

Paranaíta-MT.EXPEÇA-SE a Guia de Internação Provisória do menor junto à 

instituição de acolhimento, via Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 

(SNA).Comunique-se o Conselho Tutelar deste município acerca da 

providência supra, que deverá obrigatoriamente acompanhar o menor à 

referida instituição de acolhimento. DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial na residência do genitor, de forma quinzenal, devendo colher 

os elementos necessários para averiguar se o genitor reúne condições 

para exercer a guarda do menor. Intime-se a equipe multidisciplinar do 

juízo. Com a juntada dos estudos, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, com urgência.CUMPRA-SE com urgência absoluta e sigilo 

necessário, expedindo-se todo o necessário, ou seja, mandados, cartas 

precatórias, guias e ofícios.Dê-se ciência ao Ministério Público. Às 

providências. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81234 Nr: 1810-09.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Gomes da Silva, LUCIMAR BOFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de REF. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 27-50.2016.811.0095

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Michalczeszen, IRENE LOPES DE AZEVEDO 

MICHALCZESZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE TURNER 

MARQUEZ - OAB:156400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora, para pagamento da 

diligência no VALOR DE: R$ 543,40 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS 

REAIS E QUARENTA CENTAVOS), pois o endereço descrito para o 

cumprimento do mandado fica a 200 quilômetros (ida e volta), PRÓXIMO A 

Comunidade São Lucas, ou seja, localizada na ESTRADA 

ASSENTAMENTO SÃO PEDRO, 325, ZONA RURAL (A QUAL NÃO É 

ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria 

nº026/2014/DF, determina que a citação/intimação/penhora realizada via 

mandado, por oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 

(dois reais e quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e 

volta), se for na zona rural desta Comarca, acrescidos de 

R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a Tabela "O" do Provimento 

nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: 

através de guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no prazo 

de 15 (quinze) dias, para citação do confinante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81307 Nr: 1852-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PAVESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 581-19.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAILTON BRAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o PATRONO da requerente, para se 

manifestar quanto a correspondência devolvida negativa, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 1225-93.2014.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAF, JVLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:MT nº 

13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o desarquivamento dos autos, INTIME-SE a parte para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos.

Nada sendo requerido, RETORNEM os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76807 Nr: 2590-80.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Heitor dos Santos, LORENI BATTISTELLA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Della Justina, Cooperativa 

Agropecuária Mista Paranaíta Ltda, Itagiba Dela Jiustina, Lucimara 

Casagrande Brunetto, José Gimenes Via Filho, Domingos Santin 

Casagrande, Dieison Mores, ADEMIR ANTÔNIO BRUNETTO, Jose Rogerio 

de Paula e Silva, DIONETE CATARINA DELLA JUSTINA, ROSEMARI 

FRANCISQUINI DELA JUSTINA, ANDERSON CASAGRANDE, JOÃO RIBEIRO 

DOS REIS, JESSE DE JESUS CARNEITO, JULIO LOPES FILHO, DOLIVAR 

MORAES, CASSIANO AUGUSTO GRECOLIN, GILMAR CARDOSO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono dos autores para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça à ref. 27, 

bem como as correspondências negativas, via AR´s juntados aos autos

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39882 Nr: 593-09.2010.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAN RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Luiz Augusto Cuissi - OAB:14430-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LORIVAN RODRIGUES SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o réu LORIVAN RODRIGUES SILVA a pena de 05 anos e 03 

meses de reclusão e 50 dias-multa pelo crime de roubo, artigo 157, c/c art. 

61, inciso II, “h”, todos do Código Penal l, cometido no dia 01 de setembro 

de 2010, contra a vítima Terézio Galvão Santos.Conforme a dicção do 

artigo 33, § 2º, “b”, do CP, o condenado deverá iniciar o cumprimento da 

pena em regime SEMI-ABERTO.De acordo com o disposto no artigo 387, 

§2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado. 

No caso dos autos, nota-se que o réu foi preso preventivamente em 

01/09/2010, sendo-lhe deferida a liberdade provisória em 24/11/2010, 

portanto, permaneceu preso por um período de 02 meses e 24 dias. 

Realizada a detração, verifica-se que resta ao réu a pena de 05 anos e 06 

dias de reclusão, não se alterando o regime de cumprimento de pena. 

DEIXO DE SUBSTITUIR A PENA privativa de liberdade por penas restritiva 

de direitos, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos 

constantes do artigo 44 do Código Penal.DEIXO DE CONCEDER ao réu a 

suspensão condicional da pena quanto ao crime de reclusão, visto que foi 

condenado a pena superior a 02 anos.CONDENO o acusado ao 

pagamento das custas processuais. Porém, suspenso a exigibilidade por 

tratar-se de réu pobre, assistido pela Defensoria Pública. Tendo em vista 

que o réu se mudou sem informar seu novo domicílio, não comparecendo a 

nenhum ato do processo após ser colocado em liberdade provisória, 

mesmo ciente que sua liberdade provisória estaria condicionada ao 

compromisso de comparecer a todos os atos processuais E MANTER 

ATUALIZADO SEU ENDEREÇO (fls. 68/69), o que denota que o réu não 

respeita as regras fixadas para a concessão de sua liberdade, pondo em 

descredito o judiciário e ainda, a fim de garantir futura aplicação da lei 

penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU LORIVAN RODRIGUES 

SILVA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. 

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva, com as devidas 

anotações junto ao sistema BNPM 2.0.Extraia-se a competente guia de 

execução provisória.Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o i. advogado militante nesta 

Comarca, Dr. Luis Augusto Cuissi, OAB/MT 14.430/A para ciência da 

presente sentença. Arbitro a título de honorários advocatícios o importe de 

R$ 200,00 (duzentos) reais. Caso o d. causídico maneje recurso da 

presente sentença, façam-me os autos conclusos para majoração da 

verba honorária, atendendo à tabela da OAB/MT. Transitado em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências: I) 

Extraia-se guia de execução definitiva; II) Oficie-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos políticos; III) Comunique-se 

ao cartório distribuidor; IV) Oficie-se ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação.P.I.C.Após, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 17 de setembro de 2019

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83795 Nr: 3173-31.2018.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, REDESIGNO a audiência de conciliação 

pra o dia 21 de janeiro de 2020 às 15h:20min.

OFICIE-SE o juízo deprecado da nova data da audiência.

EXPEÇA-SE o necessário.

INTIMEM-SE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78530 Nr: 272-90.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BRIONI ROMUALDO, JUCEMARA 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de “Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial 

por Quantia Certa contra Devedor solvente” proposta por COOPERATIVA 

DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE 

MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT/PA, em desfavor de DIRCEU 

BRIONI ROMUALDO e JUCEMARA MEDEIROS.

Entre um ato e outro, as partes entraram em acordo, requerendo a 

homologação do acordo entabulado às (fls.68/70), bem como a suspensão 

e a extinção da presente ação após o cumprimento do referido acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes e juntado às (fls.68/70).

 Por consequência, SUSPENDO o presente feito. Encaminhem-se os autos 

ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no relatório estatístico mensal, sem 

baixa na distribuição.

Decorrido o prazo para pagamento da última parcela do débito 

(agosto/2023), certifique-se e intime-se a exequente para informar a 

quitação do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Custas eventuais a serem pagas pelo executado.

Publique-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81306 Nr: 1851-73.2018.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS LUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no item 2.14.2.1 da CNGC/MT e nos artigos 485, 

inciso III e IV, ambos do Código de Processo Civil.Sem anotação na Central 

de Distribuição, nos termos do item 2.14.2.1 da CNGC/MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

def in i t ivamente  os  au tos  com a  dev ida  ba ixa .  Às 

providências.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69419 Nr: 552-32.2016.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnatas José Mamede 

Messias dos Santos - OAB:35135

 Vistos.

Tendo em vista a notícia de que o patrono, ora Dr. Eloir Della Justina, 

mudou-se desta Comarca de Paranaíta/MT, DETERMINO a intimação deste 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

substabelecimento, ou, no mesmo prazo, se foi expedida a certidão de 

honorários, promova a devolução de 60% (sessenta por cento) do valor 

arbitrado na nomeação de dativo.

Esclareço que, caso o patrono não tenha interesse em substabelecer, 

bem como se já tenha recebido a certidão de honorários do presente feito, 

deverá proceder com a devolução de 60% (sessenta por cento) do valor 

arbitrado, sob pena de improbidade administrativa.

Ademais, se o patrono, ora Dr. Eloir, ainda não retirou a certidão de 

honorários, será verificada a sua atuação no presente feito para após 

será expedida a competente certidão.

Com o decurso do prazo, sem manifestação e sem a juntada de 

substabelecimento, certifique e voltem os autos imediatamente conclusos 

para deliberações e nomeação de advogado dativo.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61837 Nr: 871-05.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO LEITE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO LEITE DE SOUSA, Cpf: 

78548454504, Rg: 2007271406-3, Filiação: Lucia Alves Leite de Sousa e 

Amario Apolinário de Sousa, data de nascimento: 29/07/1978, brasileiro(a), 

natural de Salitre-SE, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...)Ante o exposto e considerando o mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o 

réu CÍCERO LEITE DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas previstas no artigo 155, do Código Penal e passo à individualização 

da pena:PENA: Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.1ª 
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FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1.) culpabilidade: nada que diferencie do tipo 

penal.2.) antecedentes:o réu possui maus antecedentes, já que possui 

condenação penal com trânsito em julgado, conforme folha de 

antecedentes criminais em anexo, nos autos da ação penal código 62510, 

desta Comarca de Paranaíta-MT.3.) conduta social e personalidade: não 

há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação 

especializada.4.) personalidade: não há o que se valorar.5.) motivos: 

próprios do crime.6.) circunstâncias: próprias do crime.7.) consequências: 

próprias do crime.8.) comportamento da vítima: não há provas de que 

contribuiu para a prática do crime.Dessa forma, notando-se a existência 

de uma circunstância negativa, fixo a pena base em 1 (um) ano e 4 

(quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa.2ª FASENão há circunstancia 

atenuante ou agravante de pena, razão pela qual mantenho a pena 

intermediária em 1 (um) e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa.3ª 

FASENão há causa de diminuição de pena ou aumento de pena, razão 

pela qual torno definitiva a pena de 1 (um) e 4 (quatro) meses de reclusão 

e 10 dias-multa.Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do 

efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.ISTO POSTO, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

condeno CÍCERO LEITE DE SOUSA à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, como suficientes para 

reprovação e prevenção do crime defurto, previsto no art. 155 do Código 

Penal. Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, Código Penal, tendo-se 

em conta ainda que o acusado não é reincidente, fixo o REGIME ABERTO 

para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.Nos termos do 

art. 44 do Código Penal SUBSTITUO A PENA privativa de liberdade por 02 

penas restritivas de direitos a ser especificada pelo juízo de 

execução.CONDENO, ainda, o acusado ao pagamento das custas 

processuais, no prazo de cinco dias, contados da intimação, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, nos termos do item 2.28.2 da Secção 28 da 

CNGC-CGJ. Mas, considerando tratar-se de réu assistido por advogado 

dativo, declaro isenção de pagamento.Em atenção ao § 1º do artigo 387 do 

Código de Processo Penal, concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, posto que ausentes os pressupostos legais para decretação de 

prisão preventiva.POR FIM, considerando a pena aplicada ao réu, verifico 

que ocorreu sua prescrição, com fundamento no artigo 109, inciso V e 

artigo 110, ambos do Código Penal. Desta feita, JULGO EXTINTA a 

punibilidade do réu, com fulcro no artigo 107, IV do Código Penal. 

Expeça-se edital para intimação do réu, com prazo de 20 (vinte) 

dias.Tratando-se de sentença absolutória, PROCEDA-SE com as baixas 

necessárias, inclusive no cartório distribuidor, recolhendo-se ainda os 

eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor do réu.Ciência ao 

MP.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 09 de outubro de 2019

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62538 Nr: 1130-97.2013.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DAGUANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO GONÇALVES DAGUANA, Cpf: 

00694445100, Rg: 1589214-0, Filiação: Jose Aparecido Daguana, data de 

nascimento: 19/11/1982, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, casado(a), 

serviços gerais, Telefone (66)9235-7148. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Vistos etc.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar 

possível crime previsto no artigo 304 e 309, ambos da Lei 9.503/1997, em 

face do indiciado Adriano Gonçalves Daguana.Os delitos previstos nos 

artigos 304 e 309 do CTB, possuem pena cominada de 06 (seis) meses a 

01 (um) ano de detenção, ocorrendo a prescrição em 04 (quatro) anos, 

conforme artigo 109, inciso V, do Código Penal. Considerando que a 

consumação do delito ocorreu em 09/12/2013, não havendo qualquer 

causa interruptiva da prescrição, evidente que se operou a 

prescrição.Acolho a manifestação do Ministério Público de fls. 50, 

relativamente a este inquérito policial, determinando-lhe o arquivamento, 

tendo em vista a extinção da punibilidade em razão do prescrito no artigo 

107, IV, do Código Penal.Feitas as necessárias anotações e 

comunicações, arquive-se os autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61038 Nr: 222-40.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinvaldo da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SINVALDO DA CONCEIÇÃO, Cpf: 

72677139391, Rg: 237330320036, Filiação: Maria Francisca da Conceição, 

data de nascimento: 22/07/1973, brasileiro(a), natural de Zé Doca-MA, 

convivente, carpinteiro, Telefone 66 9613 3679. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO acima qualificado DO 

INTEIRO TEOR DA SENTENÇA de ARQUIVAMENTO conforme abaixo 

transcrita..

Sentença: Vistos. Trata-se de Ação Penal em desfavor de SINVALDO DA 

CONCEIÇÃO, denunciado nos termos do artigo 155 caput do Código Penal. 

Entre um ato e outro o Ministério Público requereu, com fulcro nos 

princípios da intervenção mínima e insignificância, o arquivamento do 

presente feito, em razão da atipicidade material da conduta do autor do 

fato. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sem delongas. Em relação aos fatos, apurou-se que o 

denunciado aproveitou a ausência da vítima, visualizou o aparelho celular 

que se encontrava em cima de uma mesa e, sem violência ou grave 

ameaça a pessoa, subtraiu o aludido aparelho e evadiu-se do local. Sendo 

o réu localizado logo após e o celular restituído para a vítima. Pois bem. 

Verifica-se no presente caso que o comportamento do denunciado é 

reprovável, entretanto, não causou nenhum prejuízo à vítima ou à 

sociedade, caracterizando a atipicidade da conduta, bem como não houve 

periculosidade social, devendo ser aplicado o princípio da insignificância. 

Vejamos jurisprudência relacionada ao caso: APELAÇÃO PENAL. FURTO 

MAJORADO. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CPB. JULGADOR 

INQUISIDOR. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. UNÂNIME. I. Dizer que o julgador estaria vinculado aos 

memoriais do Ministério Público, é atentar contra o Estado Democrático de 

Direito que instituiu um Poder Judiciário livre e soberano, ex vi, Art. 385 do 
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CPP; II De acordo com o art.385 do Código de Processo Penal, o 

magistrado não está adstrito ao pleito absolutório formulado pelo Ministério 

Público em sede de alegações finais, podendo decidir conforme o seu livre 

convencimento. Precedentes. III O furto de NOVE peças de roupas as 

quais sequer foram submetidas a competente avaliação e restituídas em 

sua totalidade a vítima, que não suportou qualquer prejuízo financeiro. 

Havendo, com isso, o afastamento da tipicidade material, tornando a 

conduta manifestamente atípica; IV Para que a conduta do agente seja 

considerada um irrelevante penal, deve-se conjugar a inexistência de 

dano ao patrimônio da vítima com periculosidade social da ação e o 

reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente; V 

Constatando-se a existência de mínima ofensividade e de reduzido grau 

de reprovabilidade do comportamento da apelante, e, ainda, a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada, não causando 

periculosidade social, prudente a aplicação do princípio da insignificância, 

reconhecendo-se a atipicidade da conduta. Recurso conhecido e provido 

parcialmente para absolver SILVANI DA COSTA SOEIRO. Decisão 

unânime. (TJ-PA-APL: 00234329120138140401 BELÉM, Relator: ROMULO 

JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2017, 2ª TURMA DE 

DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/03/2017) Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, determino o ARQUIVAMENTO do 

presente feito, em razão da atipicidade da conduta, com fulcro no princípio 

da insignificância. INTIME-SE. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LOURDES DE 

SOUZA, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62630 Nr: 1192-40.2013.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ÂNGELO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMAR PEREIRA, Cpf: 19838280925, Rg: 

1500968, Filiação: Doralina Pereira e Liadoro Veiga Pereira, data de 

nascimento: 16/05/1951, brasileiro(a), natural de Nonoai-RS, casado(a), 

pecuarista/empresário. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Cuida-se de inquérito policial instaurado 

para apurar o delito, previsto no artigo 147 do código Penal, ocorrido no 

dia 12/03/2013, praticado, em tese, por Edmar Pereira. Através da petição 

de fls. 34-v, o Ministério Público opina pela extinção da punibilidade em 

face da prescrição da pretensão punitiva estatal. É o relatório. DECIDO. A 

prática de um fato definido na lei como crime traz consigo a punibilidade, 

isto é, a aplicabilidade da pena que lhe é cominada em abstrato na norma 

penal. Não é a punibilidade elemento ou requisito do crime, mas sua 

consequência jurídica, devendo ser aplicada a sanção quando se verificar 

que houve o crime e a conduta do agente foi culpável. Com a prática do 

crime, o direito de punir do Estado, que era abstrato, torna-se concreto, 

surgindo a punibilidade, que é a possibilidade jurídica de impor a sanção. 

Originado o jus puniendi, concretizado com a prática do crime, podem 

ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia 

do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de 

extinção da punibilidade. A par desse breve relato, nota-se que, a pena 

máxima prevista para o crime previsto no artigo 147 do código Penal, é de 

06 (seis) meses, a pretensão punitiva teria seu termo final em 03 (três) 

anos, nos termos do inciso VI do art. 109 do Código Penal. Nota-se que o 

fato ocorreu em 12/03/2013 e por ter transcorrido mais de 03 (três)) anos 

entre a data do fato e a data hodierna, operou-se a prescrição, causa 

extintiva da punibilidade. Nos termos do artigo 114, inciso II do Código 

Penal, a pena de multa cominada alternativamente ou cumulativamente 

prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena 

privativa de liberdade. Assim, no que tange a pena de multa, da mesma 

forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 107, inciso IV combinado com o artigo 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do 

fato, Edmar Pereira, relativa aos fatos constantes nesses autos, em razão 

da prescrição da pretensão punitiva. Considerado que a sentença que 

declara a extinção da punibilidade dispensa a intimação pessoal do 

suspeito, consoante determina a CNGC, e considerando que a comarca de 

Paranaíta não conta com Defensoria Pública, intime-se o suspeito por 

edital. Após, o decuros do prazo, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60906 Nr: 87-28.2013.811.0095

 AÇÃO: Quebra de Sigilo Bancário (art. 1º, § 4º, IX da Lei Complementar 

105/01)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdR, ALdR, RLdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS GODINHO DA ROCHA, Cpf: 

08014400178, Rg: 825.899, Filiação: Maria Godinho da Rocha e Joaquim 

Godinho de Macedo, data de nascimento: 15/03/1948, brasileiro(a), 

divorciado(a), pecuarista, atualmente em local incerto e não sabido 

AELTON LUIZ DA ROCHA, Filiação: Helena Pereira da Rocha e Antônio 

Luis da Rocha, data de nascimento: 03/11/1984, brasileiro(a), natural de 

Nova Canaã do Norte-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido REGINALDO LUIZ DA ROCHA, Rg: 1489350-9, Filiação: Helena 

Pereira da Rocha e Antônio Luiz da Rocha, data de nascimento: 

09/05/1982, brasileiro(a), natural de Nova Canaã do Norte-MT, solteiro(a), 

Telefone 9961 1790. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de pedido formulado pela douta 

Autoridade Policial que preside o Inquérito Policial nº 48/2008, ID 37954, 

para quebra de dados telefônicos, bancários e fiscais dos indiciados 

Jonas Godinho da Rocha, Aelton Luiz da Rocha e Reginaldo Luiz da 

Rocha, a fim de esclarecimento dos fatos naaqueles autos.A liminar foi 

deferida no ano de 2013.Oficie-se com urgência à Autoridade Policial para 

que informe no prazo de 05 (cinco) dias se tem interesse em prosseguir 

com as investigações, caso em que deverá, ou protocolar novo pedido, ou 

emitir despacho administrativo fundamento, eis que o feito não pode 

prosseguir indefinidamente, tratando-se na verdade de mero incidente 

pr5ocessual.Cumpra-se, enviando através de Email funcional.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73705 Nr: 769-41.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE DA SILVA, Cpf: 02822081190, 

Rg: 2043789-7, Filiação: Janaina de Souza Silva e José Salvador da Silva, 

data de nascimento: 12/03/1983, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, 

solteiro(a), operador de maquinas, Telefone 66 8444 9877. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Arquivamento de 

Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de descumprimento de 

medida protetiva, supostamente praticado por André da Silva em desfavor 

de Elizabeth Silvana Kurtz da Silva. O Ilustre Parquet titular da ação penal, 

em parecer aportado à fls.29/30 dos autos, manifestou-se pelo 

arquivamento do Inquérito Policial. Compulsando os autos denoto que, 

consoante cota ministerial de fls.29/30, o conjunto probatório é frágil, 

tendo em vista que não consta nos autos a concessão de media protetiva 

anterior ao fato que ocorreu em 20/02/2016, ou seja, há mais de 03 anos, 

sem provas suficientes para prosseguimento do feito, não havendo justa 

causa para propositura da ação penal, sendo assim inviável o 

oferecimento da denúncia. Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, determino o ARQUIVAMENTO do presente 

procedimento, em razão da ausência de provas para a propositura de 

ação penal. Intime-se. Proceda-se com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62387 Nr: 1048-66.2013.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATB, TSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARITUSA TATIANE BERNARDO, Cpf: 

03013248165, Rg: 20124252, Filiação: Maria Clotilde Gonçalves e 

Francisco Carlos Aparecido Bernado, data de nascimento: 23/07/1982, 

brasileiro(a), natural de Iporã-PR, solteiro(a), servidora pública, Telefone 

66 8434-0919 e atualmente em local incerto e não sabido THIAGO SILVA 

DE OLIVEIRA, Cpf: 03724020112, Rg: 16900626, Filiação: Maria Aparecida 

da Silva e João Gonçalves de Oliveira, data de nascimento: 28/07/1989, 

brasileiro(a), natural de Boa Vista-PR, solteiro(a), operador de máquinas, 

Telefone 66 8411-2418. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, julgo extinta a punibilidade do indiciado, 

homologando a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério 

Público, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o 

que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações, arquive-se os autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62544 Nr: 1135-22.2013.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Kenedi Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINCOLN KENEDI BERNARDO, Cpf: 

56994206149, Rg: 924.830, Filiação: Ivanilde Bezerra de Melo e Francisco 

Aparecido Bernardo, data de nascimento: 09/08/1966, brasileiro(a), natural 

de Santa Mariana-PR, solteiro(a), servidor público municipal, Telefone 3563 

1493. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Acolho a manifestação do Ministério Público de fls. 

43, relativamente a este inquérito policial, determinando-lhe o 

arquivamento, tendo em vista a extinção da punibilidade em razão do 

prescrito no artigo 107, IV, do Código Penal.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações, arquive-se os autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85163 Nr: 585-17.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Marcos Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:OAB 2539-6/B/MT

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário e, ainda, caso 

queira, juntar documentos e requererer diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 65647 Nr: 293-71.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO COSTA FRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ademais, ante a certidão retro, onde a parte executada informa que está 

sendo impossibilitado de exercer seu direito de visitas, bem como não 

possui condições de contratar advogado particular, e com a suspensão 

dos atendimentos da Defensoria Pública nesta comarca, NOMEIO para 

acompanhar o executado no feito o i. advogado militante nesta comarca, 

Dr. Celso Sales Junior, OAB-MT 11.111.

INTIME-SE com urgência o d. causídico para informar se aceita o encargo, 

razão pela qual concedo vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias. 

Caso positivo, arbitro a título de honorários advocatícios a quantia de 02 

UHRs, o que equivale ao valor de R$ 1.857,03 (mil oitocentos e cinquenta e 

sete reais e três centavos). Deverá ainda a secretaria da vara 

providenciar a habilitação do patrono nestes autos.

 Ademais, DETERMINO que a escrivania cumpra a determinação de fls.118, 

tendo em vista que o patrono, Dr. Juliano Ricardo Schavaren, ainda não foi 

habilitado nos autos, bem como a certidão de intimação de fls.119/120 está 

em nome da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Após a habilitação correta do Dr. Juliano Ricardo Schavaren, INTIME-SE o 

d. causídico para formalizar nos autos a execução das parcelas 

atrasadas informadas pessoalmente pela representante do exequente 

(fls.111), no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62642 Nr: 1204-54.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejane Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada, não restou demonstrado pelo 

réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP - 

com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 08 de abril de 2020 às 18h00m.

INTIME-SE o réu, assim como seu defensor, consignando-se as 

advertências legais.

INTIMEM-SE ainda, a vítima, se houver, as testemunhas arroladas pelas 

partes para a audiência, fazendo constar as advertências legais.

REQUISITEM-SE as testemunhas policiais aos seus superiores 

hierárquicos respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas e réus residentes fora da Comarca, 

expeça-se CARTA PRECATÓRIA com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

INTIME-SE o Ministério Público.

REQUISITE-SE o recambiamento do réu caso esteja preso.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 86197 Nr: 1084-98.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Paes da Conceição, Sirlene Fermino 

Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE novamente o patrono da corré Sirlene Paes para oferecimento 

de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de destituição 

do advogado e nomeação de outro causídico para ofertar alegações 

finais.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67082 Nr: 1009-98.2015.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Machado Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA MACHADO FAGUNDES, Cpf: 

01792372175, Rg: 1.768.862-0, Filiação: Irene Machado Fagundes, data de 

nascimento: 05/07/1984, brasileiro(a), natural de Realeza-PR, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone (66)98445-6181. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos, Tendo em vista a realização da Campanha 

Justiça pela Paz em Casa – 15ª Edição (25 a 29/11/2019), que tem por 

objetivo ampliar as efetividades das ações que envolvem a violência 

doméstica contra mulher e feminicídio, concentrando esforços para 

agilizar e impulsionar os processos relativos à matéria passo a analisar o 

presente feito. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a 

prática do delito de previsto no artigo 147 do Decreto Lei nº 2848/1940 

cominado com artigo 7, inciso II e IV da LF, tendo como indiciada Adriana 

Machado Fagundes. O douto Promotor de Justiça manifestou às fls. 

210/210-v dos autos, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos 

moldes do artigo 107, inciso IV e 109 do Código Penal. É o breve relatório. 

Decido. Perscrutando os autos do Inquérito Policial em testilha, vislumbro 

nitidamente que se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal. 

Entre a data do fato e a data hodierna, transcorreu o lapso prescricional, 

eis que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo 

prescricional preconizado no Código Penal para o delito em comento. 

Assim, resta ausente a condição da ação interesse de agir, inviabilizando 

a posterior propositura da ação penal. Ante o exposto, em consonância 

com o parecer ministerial, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE 

INQUÉRITO POLICIAL, diante da ocorrência da causa extintiva da 

punibilidade consistente na prescrição, com fulcro no artigo 107, inciso IV 

e 109 do Código Penal, relativa ao delito constante nesses autos. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por edital, visto que a 

CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos casos em que há 

sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca de Paranaíta não 

há defensor público. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. 

CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 09 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84886 Nr: 444-95.2019.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON DA SILVA DE FARIAS, Cpf: 

96859563168, Rg: 12274950, Filiação: Glória de Lourdes da Silva e 

Valdemar Nunes de Farias, data de nascimento: 10/06/1978, brasileiro(a), 

natural de Foz do Iguaçu-PR, convivente, taxista, Telefone 66. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Tendo em vista a realização da Campanha 

Justiça pela Paz em Casa – 15ª Edição (25 a 29/11/2019), que tem por 

objetivo ampliar as efetividades das ações que envolvem a violência 

doméstica contra mulher e feminicídio, concentrando esforços para 

agilizar e impulsionar os processos relativos à matéria passo a analisar o 

presente feito. Trata-se de Pedido de Arquivamento de Inquérito Policial 

instaurado para apurar os delitos de ameaça e difamação, tipificados nos 

artigos 147 e 139 do Código Penal, supostamente praticado por Edson da 

Silva de Farias em desfavor de Leodete Domingues Fernandes. O Ilustre 

Parquet titular da ação penal, em parecer aportado à fls. 36/38 dos autos, 

manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial. Compulsando os 

autos denoto que, consoante cota ministerial de fls. 36/38, o conjunto 

probatório é frágil, sem provas suficientes para prosseguimento do feito, 

não havendo justa causa para propositura da ação penal, sendo assim 

inviável o oferecimento da denúncia. Ante o exposto, em consonância com 

o parecer ministerial, determino o ARQUIVAMENTO do presente 

procedimento, em razão da ausência de provas para a propositura de 

ação penal. Intime-se. Proceda-se com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 09 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67342 Nr: 1132-96.2015.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL SANTOS SANTANA, Cpf: 

33104514100, Rg: 313989, Filiação: Tereza Reginalda dos Santos Santana 

e Adalberto Alves Santana, data de nascimento: 15/08/1965, brasileiro(a), 

natural de Santo Antonio de Jesus-BA, serv. gerais na fazenda, Telefone 

66 9968 8010. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos. Tendo em vista a realização da Campanha 

Justiça pela Paz em Casa – 15ª Edição (25 a 29/11/2019), que tem por 

objetivo ampliar as efetividades das ações que envolvem a violência 

doméstica contra mulher e feminicídio, concentrando esforços para 

agilizar e impulsionar os processos relativos à matéria passo a analisar o 

presente feito. Trata-se de inquérito policial instaurado em face de Rafael 

Santos Santana, ante o cometimento, em tese, do delito de ameaça (art. 

147, caput, do Còdigo Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha 

(Lei. 11.340/2006). O Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito, 

ante a ocorrência do advento da prescrição, fl. 50. O crime do artigo 147 

do Código Penal possui pena máxima de 06 (seis) meses de detenção 

anos de detenção, cuja pretensão punitiva prescreve em 03 (três) anos, 

nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Observa-se que não 

foi oferecida denúncia. Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV 

combinado com o artigo 109, VI, todos do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao acusado, no que tange ao delito 

constante nesses autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Sem custas. 

Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por edital, visto que a CNGC 

dispensa a intimação pessoal do acusado nos casos em que há sentença 

extintiva da punibilidade e que nesta comarca de Paranaíta não há 

defensor público. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63337 Nr: 372-84.2014.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Assis da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ASSIS DA COSTA, Cpf: 

13959590210, Rg: 18371639, Filiação: Maria Eulalia de Jesus e Jonas 

Ferreira Costa, data de nascimento: 12/10/1959, brasileiro(a), natural de 

Governador Valadares-MG, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Arquivamento de 

Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de estupro de vulnerável, 

tipificado no artigo 217-A, §1º, do Código Penal, supostamente praticado 

por João Assis da Costa em desfavor de Eloir Camargo. O Ilustre Parquet 

titular da ação penal, em parecer aportado à fls. 43/44 dos autos, 

manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial. Compulsando os 

autos denoto que, consoante cota ministerial de fls. 43/44, o conjunto 

probatório é frágil, tendo em vista que a suposta vítima possui 

esquizofrenia e não existem testemunhas do fato, sem provas suficientes 

para prosseguimento do feito, não havendo justa causa para propositura 

da ação penal, sendo assim inviável o oferecimento da denúncia. Ante o 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, determino o 

ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da ausência de 

provas para a propositura de ação penal. Intime-se. Proceda-se com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72187 Nr: 2129-45.2016.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL FERREIRA GOMES, Rg: 

1817254-7, Filiação: Floraci Ferreira Gomes e Manoel Santana Gomes, 

data de nascimento: 08/11/1983, brasileiro(a), natural de Bom Jesus da 

Lapa-BA, casado(a), alinhador serraria, Telefone 66 99237 1977. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Arquivamento de 

Inquérito Policial instaurado para apurar suposto delito de disparo de arma 

de fogo tendo como suspeito DANIEL FERREIRA GOMES. O Ilustre Parquet 

titular da ação penal, em parecer aportado à fls.46 dos autos, 

manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial. Compulsando os 

autos denoto que, consoante cota ministerial de fls. 46, não constam nos 

autos provas suficientes que caracterizam a autoria do crime em questão, 

sem indícios suficientes para prosseguimento do feito, não havendo justa 

causa para propositura da ação penal, inviável o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausência de provas para a propositura de ação penal. Intime-se. 

Proceda-se com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72252 Nr: 2166-72.2016.811.0095

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO DOS SANTOS PETRYS, Cpf: 

07238751119, Rg: 30571308, Filiação: Rosimar da Silva Petrys e José 

Adalto dos Santos Filho, data de nascimento: 29/08/2001, brasileiro(a), 

natural de Paranaita-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO AUTOR acima qualificado DO INTEIRO 

TEOR DA SENTENÇA de EXTINÇÃO conforme abaixo transcrita..

Sentença: Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADEBRUNO DOS SANTOS PETRYS, em virtude da 

prescrição da pretensão socioeducativa, na forma artigo 109, VI c/c artigo 

115, ambos do Código Penal Brasileiro.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após 

o decurso do prazo para recurso acerca da presente decisão, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA LOURDES DE 

SOUZA, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33220 Nr: 909-32.2004.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

00000000000, Filiação: Nilza Ferreira de Souza e Raimundo Clarindo, data 

de nascimento: 27/01/1969, brasileiro(a), natural de Lebom Veloso-PI, 

solteiro(a), autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fulcro no artigo 107, IV, artigo 109, inciso II, e no artigo 110, § 1º, todos do 

Código Penal, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO em perspectiva em favor do 

autor do fato, em virtude da ausência da condição da ação consistente no 

interesse de agir face a inutilidade da presente ação penale, por 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO.Intime-se, sendo a intimação do 

acusado por edital, uma vez que desnecessária a intimação pessoal do 

acusado, nos termos da CNGC.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33996 Nr: 55-72.2003.811.0095

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernandes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FERNANDES CARDOSO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar 

possível crime denuncia caluniosa, previsto no atigo 339 do Código Penal, 

constando como indiciado Antonio Fernandes Cardoso.O delito de 

denunciação caluniosa possui pena cominada de 02 dois) a 08 (oito) anos 

de reclusão e multa, ocorrendo a prescrição em 12 (doze) anos, conforme 

artigo 109, inciso III, do Código Penal. Considerando que a data do fato 

ocorreu em 12/11/2002, não havendo qualquer causa interruptiva da 

prescrição, evidente que se operou a prescrição.Acolho a manifestação 

do Ministério Público de fls.221, relativamente a este inquérito policial, 

determinando-lhe o arquivamento, tendo em vista a extinção da 

punibilidade em razão do prescrito no artigo 107, IV, do Código 

Penal.Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se os 

autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39452 Nr: 163-57.2010.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Policia Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Nascimento da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR NASCIMENTO DA SILVA-ME, 

CNPJ: 06316309000171, Inscrição Estadual: 13.263.848-7. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, ACOLHO a manifestação do Ministério Público 

de Fl. 31, relativamente a este inquérito policial, determinando-lhe o 

arquivamento, tendo em vista a extinção da punibilidade em razão do 

prescrito no artigo 107, IV, do Código Penal.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações, arquive-se os autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40570 Nr: 424-85.2011.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vieira da Silva, Daniel Pereira Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

02769531182, Rg: 20102330, Filiação: Maria de Oliveira Santos da Silva e 

Otávio Vieira da Silva, data de nascimento: 17/11/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), pé de fita, Telefone 3563-1678 e atualmente em local incerto e 

não sabido DANIEL PEREIRA NERES, Rg: 2501905-5, Filiação: Sonia Maria 

Pereira Neres, data de nascimento: 22/03/1990, brasileiro(a), convivente, 

Telefone (66) 9612-3548. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, julgo extinta a punibilidade do indiciado, 

homologando a promoção de arquivamento formulada pelo Ministério 

Público, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o 

que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso V, todos do Código Penal.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações, arquive-se os autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40575 Nr: 429-10.2011.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

02769531182, Rg: 20102330, Filiação: Maria de Oliveira Santos da Silva e 

Otávio Vieira da Silva, data de nascimento: 17/11/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), pé de fita, Telefone 3563-1678. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Diante do exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do 

fato LEANDRO VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ante a ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro no 

artigo 107, inciso IV c/c o artigo 115 e 109, inciso V, todos do Código 

Penal. Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda às baixas 

e anotações necessárias, arquivando-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40579 Nr: 433-47.2011.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vieira da Silva, Daniel Pereira Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

02769531182, Rg: 20102330, Filiação: Maria de Oliveira Santos da Silva e 

Otávio Vieira da Silva, data de nascimento: 17/11/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), pé de fita, Telefone 3563-1678 e atualmente em local incerto e 

não sabido DANIEL PEREIRA NERES, Rg: 2501905-5, Filiação: Sonia Maria 

Pereira Neres, data de nascimento: 22/03/1990, brasileiro(a), convivente, 

Telefone (66) 9612-3548. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar 

possível crime de ameaça, previsto no atigo 147 do Código Penal, de 

autoria desconhecida.O delito de furto possui pena cominada de 01 (um) a 

06 (seis) meses de detenção, ocorrendo a prescrição em 03 (três) anos, 

conforme artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Considerando que a 

consumação do delito ocorreu em 23/03/2011, não havendo qualquer 

causa interruptiva da prescrição, evidente que se operou a 

prescrição.Acolho a manifestação do Ministério Público de fls. 57, 

relativamente a este inquérito policial, determinando-lhe o arquivamento, 

tendo em vista a extinção da punibilidade em razão do prescrito no artigo 

107, IV, do Código Penal.Feitas as necessárias anotações e 

comunicações, arquive-se os autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41018 Nr: 872-58.2011.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Makohin, Jonas Lopes de 

Azevedo, Claudemir Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO PAULO MAKOHIN, Cpf: 

48662224172, Rg: 789.301, Filiação: Tereza de Castro Makohin e José 

Makohin, data de nascimento: 29/06/1969, brasileiro(a), natural de Manoel 

Ribas-PR, casado(a), comarciante, atualmente em local incerto e não 

sabido JONAS LOPES DE AZEVEDO, Rg: 1386712-1, Filiação: Manoel 

Lopes de Azevedo e Maria Gabriela de Azevedo, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido CLAUDEMIR SOUZA DA SILVA, 

Cpf: 01683011139, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de inquérito policial que visa apurar o 

suposto delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, fato ocorrido em 

24/06/2011.O MP se manifestou à fl. 72, pugnando pelo reconhecimento da 

prescrição.Acolho a manifestação do Ministério Público de fls. 72, 

relativamente a este inquérito policial, determinando-lhe o arquivamento, 

tendo em vista a extinção da punibilidade em razão do prescrito no artigo 

107, IV, do Código Penal.Isto porque a pena máxima para o delito 

investigado nos autos é de 04 (quatro) anos de reclusão, ocorrendo sua 

prescrição, portanto, em 08 (oito) anos, conforme dicção do artigo 109, 

inciso IV do Código Penal, lapso esse já transcorrido. Outrossim, verifico 

que não há causa interruptiva da prescrição.Feitas as necessárias 

anotações e comunicações, arquive-se os autos.Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60176 Nr: 85-92.2012.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVALDO DA SILVA CAMPOS, Cpf: 

51860970982, Rg: 4034660-0, Filiação: Zenoir Ferreira Campos e 

Waldemar da Silva Campos, data de nascimento: 21/06/1965, brasileiro(a), 

natural de Umuarama-PR, separado(a) judicialmente, madeireiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a realização da Campanha 

Justiça pela Paz em Casa – 14ª Edição (19/08/2019 até 23/08/2019), que 

tem por objetivo ampliar as efetividades das ações que envolvem a 

violência doméstica contra mulher e feminicídio, concentrando esforços 

para agilizar e impulsionar os processos relativos à matéria passo a 

analisar o presente feito.Ante o encerramento do inquérito policial, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para as providências 

pertinentes.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76600 Nr: 2493-80.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto Antonio Rosa de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANACLETO ANTONIO ROSA DE LARA, 

Cpf: 04479753150, Rg: 2453641-5, Filiação: Euzilene Rosa Leite e 

Anacleto Alves Lara, data de nascimento: 22/10/1993, brasileiro(a), 

natural de Juruena-MT, convivente, Telefone (66) 9217-8714, atualmente 

em local incerto e não sabido EDSON VIEIRA VERDE, Cpf: 06252360333, 

Rg: 040115382010-5, Filiação: Eliene Vieira Verde e Jose Carlos Campelo 

Verde, data de nascimento: 18/08/1992, brasileiro(a), natural de Itapecuru 

Mirim-MA e atualmente em local incerto e não sabido JOSE RODRIGUES 

DOS SANTOS, Rg: 21895465, Filiação: Maria Jose de Jesus e Manoel 

Messias dos Santos, data de nascimento: 26/11/1985, brasileiro(a), natural 

de Pedro Alexandre-BA. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.
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Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Arquivamento de 

Inquérito Policial instaurado para apurar o delito previsto no artigo 121, §2º, 

inciso II e, artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em tese, praticado 

pelos suspeitos Anacleto Antônio Rosa de Lara, Edson Vieira Verde e 

José Rodrigues dos Santos. O Ilustre Parquet titular da ação penal, em 

parecer aportado à fls.176/177 dos autos, manifestou-se pelo 

arquivamento do Inquérito, ante a ausência de elementos suficientes 

comprobatórios de autoria, não havendo justa causa para propositura da 

ação penal, sendo assim inviável o oferecimento da denúncia. 

Compulsando os autos denoto que, consoante cota ministerial de 

fls.176/177, o conjunto probatório é frágil, inexistindo características 

suficientes para associação dos suspeitos ao fato em questão. Desta 

feita, resta evidente que não há indícios suficientes que comprove a 

autoria do suposto crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II e, artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, que ensejou a instauração do presente 

procedimento. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausência de indícios de autoria para a propositura de ação penal. 

Intime-se. Proceda-se com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77738 Nr: 3056-74.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberson Ribeiro da Silva, Willian Gonçalves de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALBERSON RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

70006522173, Rg: 24357480, Filiação: Maria Aparecida Ribeiro da Silva e 

Alberi Nascimento da Silva, data de nascimento: 24/04/1991, brasileiro(a), 

natural de Jaru-RO, solteiro(a), montador de estrutura, Telefone 66 

8406-2229 e atualmente em local incerto e não sabido WILLIAN 

GONÇALVES DE PAULA, Cpf: 03858916102, Rg: 22838660, Filiação: 

Cleuza Gonçalves de Paula e Augusto Germano de Paula, data de 

nascimento: 20/02/1990, brasileiro(a), natural de Colorado do Oeste-RO, 

solteiro(a), lubrificador de comboio, Telefone 66 9232-5808. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Arquivamento de 

Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de Furto, tipificado no 

artigo 155 do Código Penal, em tese, praticado pelos suspeitos Alberson 

Ribeiro da Silva e Willian Gonçalves de Paula, tendo como vítima Maria 

Dalva Latiuk. O Ilustre Parquet titular da ação penal, em parecer aportado 

às fls. 38/39-v dos autos, manifestou-se pelo arquivamento dos presentes 

autos investigativos, ante a incidência do princípio da insignificância que 

implica na atipicidade da conduta dos autos do fato, não havendo justa 

causa para propositura da ação penal, sendo assim inviável o 

oferecimento da denúncia. Compulsando os autos inquisitivos, na qual 

narram que, no dia 16/09/2012, por volta das 05 horas, foram subtraídas 

01 mesa e 03 cadeiras de plástico do estabelecimento comercial 

denominado “Bar da Dalva”, neste município, vez que referidos objetos 

foram capturados pela polícia militar conforme auto de exibição e 

apreensão de fl. 20. Pois bem. Partindo-se de uma análise alicerçada em 

princípios constitucionais e considerando, sobretudo, o ponto de vista 

material, verifica-se a possibilidade de aplicação do PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA, que afasta a tipicidade da conduta quando o dano 

trazido ao bem jurídico for nulo ou irrelevante. Ocorre que, para a 

incidência do princípio em vista, devem ser levados em consideração 

diversos aspectos, dentre eles o valor do bem, os aspectos objetivos dos 

fatos, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de 

periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Nesse 

sentido, destaco recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: "STJ - 

PROCESSO HC 198996/SC - HABEAS CORPUS 2011/0045213-3 - 

RELATOR (A) MINISTRO OG FERNANDES (1139) - ÓRGÃO JULGADOR T6 

- SEXTA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 14/04/2011 - DATA DA 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 02/05/2011 - EMENTA - HABEAS CORPUS - 

TENTATIVA DE FURTO SIMPLES - AUSÊNCIA DA TIPICIDADE MATERIAL - 

INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO - APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 1. A intervenção do Direito Penal apenas 

se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano 

com relevante lesividade. Inocorrência de tipicidade material, mas apenas 

a formal quando a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, 

por consequência, a ingerência da tutela penal, em face do postulado da 

intervenção mínima. É o chamado princípio da insignificância. 2. 

Reconhece-se a aplicação do referido princípio quando verificadas "(a) a 

mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade 

social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 

84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 

19/11/04). 3. No caso, não há como deixar de reconhecer a mínima 

ofensividade do comportamento do paciente, que teria tentado subtrair de 

um supermercado 4 (quatro) DVDs, avaliados em R$ 54,19 (cinquenta e 

quatro reais e dezenove centavos). 4. Ordem concedida, com ratificação 

da liminar deferida, para trancar a ação penal de que aqui se cuida." Desta 

feita, como já falado, a conduta do indiciado é formalmente típica, porém 

não representou lesão concreta ao bem jurídico tutelado pela norma, tendo 

em vista que os objetos subtraídos foram restituídos e reconhecidos pela 

vítima Maria Dalva, conforme termo de reconhecimento de objeto de fl. 15, 

bem como auto de exibição e apreensão de fl.20, não vislumbrando de 

forma expressiva o patrimônio da vítima. Ante o exposto, em consonância 

com o parecer ministerial, bem como sob uma ótica material atípica 

determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, em razão da 

ausência de justa causa para a propositura da ação penal, haja vista a 

incidência do princípio da insignificância que implica na atipicidade da 

conduta dos autores do fato. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Proceda-se com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78137 Nr: 25-12.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATHEUS MATIAS, JUAN DE SOUZA 

KURTZ, JONATHA LICAON DA SILVA DUARTE, EDSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MATHEUS MATIAS, Cpf: 

05238543158, Rg: 1986375-6, Filiação: Rosana Klass Matias e João da 

Cruz Matias, data de nascimento: 01/12/1995, brasileiro(a), natural de 

Paranaita-MT, solteiro(a), digitador, Telefone 66 9680 6183, atualmente em 

local incerto e não sabido JUAN DE SOUZA KURTZ, Cpf: 06199975162, 

Rg: 21088152, Filiação: Juliana Patricia de Souza e Gilmar Kurtz, data de 

nascimento: 04/11/1997, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), 
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serv gerais, Telefone 66 9 9918 7675, atualmente em local incerto e não 

sabido JONATHA LICAON DA SILVA DUARTE, Cpf: 05700101106, Rg: 

2396814-1, Filiação: Maria Lucia dos Reis e José Buque Duarte, data de 

nascimento: 12/12/1996, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone (66) 9662-9389 e atualmente em local incerto e não 

sabido EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, Rg: 2396921-0, Filiação: Rosa 

Maria Gonçalves e Adalto Rua de Oliveira, data de nascimento: 

20/04/1994, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de procedimento para apuração do crime de 

fornecer bebida alcóolica para adolescentes, tipificado no artigo 243 da 

Lei 8.069/90.O Ministério Público, no parecer de fls. 60/61 promoveu o 

arquivamento do procedimento especial, em razão de não vislumbrar a 

tipicidade no fato.Decido.Acolho a manifestação do Ilustre representante 

do Ministério Público, relativamente a estes autos, adotando os 

fundamentos por ele expostos como razão de decidir. Como se observa 

nos autos e bem manifesta o Parquet, não há tipicidade no fato descrito, 

tendo em vista que nenhum depoimento colhido em sede policial afirmou 

que houve o fornecimento de bebida alcóolica a menores de idade, bem 

como não foi constatado que algum adolescente ingeriu bebidas 

alcóolicas, razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se 

impõe.Feitas as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80243 Nr: 1291-34.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DIOGO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHARLES DIOGO BOTTON, Cpf: 

00717244199, Rg: 25823370, Filiação: Laci Terezinha Botton e Dionisio 

Botton, data de nascimento: 15/12/1985, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, em razão da 

ausência de elementos suficientes para oferecimento da denúncia pelo 

Parquet , ressalvando-se o disposto no artigo 18 do Código de Processo 

Penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de praxe, 

arquivando-se oportunamente os autos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80598 Nr: 1466-28.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR CESAR DA SILVA, Cpf: 

04739798107, Rg: 3157330-4, Filiação: Iracema Correia de Freitas da Silva 

e Jose Marques da Silva, data de nascimento: 29/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de inquérito policial que visa 

apurar possível prática do crime de furto praticado por junior Cesar da 

Silva, constando como vítima Paulo Jonas Alves de Campos. O Ministério 

Público, no parecer de fls. 40/42, promoveu o arquivamento do 

procedimento especial, em razão de não vislumbrar atipicidade material, 

considerando o princípio da intervenção mínima e insignificância. Decido. 

Acolho a manifestação do Ilustre representante do Ministério Público, 

relativamente a estes autos, adotando os fundamentos por ele expostos 

como razão de decidir. Como se observa nos autos e bem manifesta o 

Parquet, titular da ação penal, não há atipicidade no fato descrito, uma vez 

que mostra plausível a incidência do aludido postulado de política criminal 

"in casu", tendo em vista o valor ínfimo do bem que seria atingido, pois 

corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) do valor do salário 

mínimo vigente. Em consequência, ressai da conduta perpetrada a 

ausência de potencial lesivo e de qualidade suficiente a impingir efetivo 

perigo ao bem jurídico tutelado, infirmando a atipicidade material do fato. 

Feitas as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81652 Nr: 2003-24.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRY DA SILVA, MAIQUE APARECIDO 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMEIRY DA SILVA, Cpf: 

06747904133, Rg: 28579089, Filiação: Dionisia de Jesus e Espedito 

Deodato da Silva, data de nascimento: 04/08/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-mt-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MAIQUE APARECIDO ROSA, Cpf: 05790791123, Rg: 026614243, Filiação: 

Neide Aparecida Navaresque Rosa e Isaias Rosa, data de nascimento: 

01/10/1998, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Portanto, diante do exposto e de acordo com a cota ministerial, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, tendo em vista que já houve 

oferecimento da denúncia nos autos de Cód.73172, estando presentes as 

m e s m a s  p a r t e s ,  p r o v a s  p r o d u z i d a s  e  o b j e t o . À s 

providências.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82427 Nr: 2354-94.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandre dias do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENAN JÚNIOR GUIMARÃES TELES, Cpf: 

08208211109, Rg: 29504775, Filiação: Marinalva Leite Guimarães e 

Espedito Climarques Teles, data de nascimento: 16/03/2000, natural de 

Paranaitá-MT, solteiro(a), ajudante de pet shop, Telefone 6696980060 e 

atualmente em local incerto e não sabido PATRICIA DE SOUZA FERREIRA, 

Cpf: 03179917105, Rg: 210540611, Filiação: Sebastiana Lopes Sampaio e 

Manoel de Sousa, data de nascimento: 03/09/1981, brasileiro(a), natural de 

Santa Terezinha-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Arquivamento de 

Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de Furto, tipificado no 

artigo 155 do Código Penal, em tese, praticado pelos suspeitos Renan 

Junior Guimarães Teles e Patrícia de Souza Ferreira contra a pessoa de 

Alessandre Dias Vale. O Ilustre Parquet titular da ação penal, em parecer 

aportado à fls. 36/38 dos autos, manifestou-se pelo arquivamento do 

Inquérito, ante a ausência de elementos suficientes comprobatórios de 

autoria, não havendo justa causa para propositura da ação penal, sendo 

assim inviável o oferecimento da denúncia. Compulsando os autos denoto 

que, consoante cota ministerial de fls. 36/38, o conjunto probatório é frágil, 

inexistindo características suficientes para associação dos suspeitos ao 

fato em questão. Desta feita, resta evidente que não há indícios 

suficientes que comprove a autoria do suposto crime de furto, que 

ensejou a instauração do presente procedimento. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, determino o ARQUIVAMENTO do 

presente procedimento, em razão da ausência de justa causa para a 

propositura de ação penal. Intime-se. Proceda-se com as baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83423 Nr: 2927-35.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYMAR VOLPATO ROHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROYMAR VOLPATO ROHN, Cpf: 

11851508708, Rg: 2238529, Filiação: Magaly Almeida Volpato Rohn e 

Durval Amaral Rohn, data de nascimento: 17/09/1986, brasileiro(a), natural 

de Rio Novo do Sul-ES, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausênc ia  de  p rovas  pa ra  a  p ropos i tu ra  de  açã o 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83784 Nr: 3168-09.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINA MARIA DA SILVA, Marciano Rodrigues 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINA MARIA DA SILVA, Cpf: 

03560799104, Rg: 2083690-2, Filiação: Joventina Onofre de Oliveira e 

Nelson Jovem da Silva, data de nascimento: 15/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Jangada-MT, convivente e atualmente em local incerto e não 

sabido MARCIANO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 96839392104, Rg: 

1481757-8, Filiação: Maria Madalena de Macedo Silva e Milton Rodrigues 

da Silva, data de nascimento: 19/01/1981, brasileiro(a), natural de Nova 

Canaã do Norte-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO, ABAIXO TRANSCRITA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Arquivamento de 

Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de estupro de vulnerável, 

tipificado no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, supostamente 

praticado por ALINA MARIA DA SILVA e MARCIANO RODRIGUES DA 

SILVA em desfavor de Camila da Silva Stavarengo e Daiana da Silva 

Stavarengo. O Ilustre Parquet titular da ação penal, em parecer aportado à 

fls. 84/85 dos autos, manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial. 

Compulsando os autos denoto que, consoante cota ministerial de fls. 

84/85, o conjunto probatório é frágil, sem provas suficientes para 

prosseguimento do feito, não havendo justa causa para propositura da 

ação penal, sendo assim inviável o oferecimento da denúncia. Ante o 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, determino o 

ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da ausência de 

provas para a propositura de ação penal. Intime-se. Proceda-se com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE.
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Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83787 Nr: 3171-61.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINHO LENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO MARTINHO LENZ, Cpf: 

02846501106, Rg: 20935498, Filiação: Irmgart Ines Lenz e Armino Lenz, 

data de nascimento: 09/02/1987, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausênc ia  de  p rovas  pa ra  a  p ropos i tu ra  de  açã o 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 15 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80730 Nr: 1536-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL BATISTA DA SILVA, Cpf: 

04397595100, Rg: 2.349.751-3, Filiação: Nadir Batista da Silva e Silas da 

Silva Viana, data de nascimento: 05/01/1995, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9722 

2431. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausência de justa causa para a propositura de ação 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81314 Nr: 1857-80.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAINE MUNIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAINE MUNIZ DA SILVA, Cpf: 

02060004136, Rg: 1619346-1, Filiação: Joana Daicle Muniz e Valdez 

Campos da Silva, data de nascimento: 18/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 66 9951 2444. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausência de justa causa para a propositura de ação penal.Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78222 Nr: 82-30.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Amadeu Ramos de Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ AMADEU RAMOS DE LEMOS, Cpf: 

24115460920, Rg: 11640028, Filiação: Manoela Francisca de Lemos e 

José Ramos de Lemos, data de nascimento: 15/05/1953, brasileiro(a), 

natural de Campestre-MG, solteiro(a), pecuarista, Telefone 66 99982 7432. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento com relação ao 

indiciado Jose Amadeu Ramos de Lemos, em razão da atipicidade material 

da conduta.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79455 Nr: 824-55.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Leticia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANESSA LETICIA DE SOUZA, Cpf: 

00257857290, Rg: 5396383, Filiação: Maria Vilma da Souza, data de 

nascimento: 22/01/1985, brasileiro(a), natural de Santarém-PA, solteiro(a), 

manicure, Telefone 97186479. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausênc ia  de  p rovas  pa ra  a  p ropos i tu ra  de  açã o 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76769 Nr: 2565-67.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Agostinho do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ AGOSTINHO DO NASCIMENTO, Cpf: 

33682347991, Rg: 1.923.775, Filiação: Thereza Laura do Nascimento e 

Audalio Agostinho do Nascimento, data de nascimento: 14/06/1958, 

brasileiro(a), natural de Paranapoema-PR, viuvo(a), lavrador, Telefone 66 

9646 9683. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausênc ia  de  p rovas  pa ra  a  p ropos i tu ra  de  açã o 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 2090-48.2016.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, Cpf: 

02037003170, Rg: 1897013-3, Filiação: Doralice Pereira da Silva e João 

Dias da Silva, data de nascimento: 09/03/1985, brasileiro(a), natural de 

Goioere-PR, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 66 9625-3212. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento com relação ao 

indiciado José Antônio da Silva, em razão da atipicidade material da 

conduta.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63308 Nr: 346-86.2014.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Farina Rissato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ LUIZ FARINA RISSATO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausênc ia  de  p rovas  pa ra  a  p ropos i tu ra  de  açã o 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40335 Nr: 189-21.2011.811.0095
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 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luciano Pasini Volpe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS LUCIANO PASINI VOLPE, Cpf: 

83191089187, Rg: 1035300-3, Filiação: Zoeli Biz Pasini Volpe e Osvaldo 

Volpe, brasileiro(a), casado(a), Telefone 8426-6121. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, nos termos do artigo 107, inciso I do Código 

Penal, reconheço que houve extinção da punibilidade, pelo que a declaro, 

em face do falecimento do investigado MARCOS LUCIANO PASINI 

VOLPE.Com o trânsito em julgado, proceda-se as baixas e anotações 

cabíveis.Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.Sem 

custas. P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73275 Nr: 512-16.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Mota Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAMIRO MOTA PIRES, Cpf: 

05100513160, Rg: 55936, Filiação: Elina de Oliveira e Diogo da Silva Pires, 

data de nascimento: 26/02/1966, brasileiro(a), natural de Boa Esperança 

do Iguaçu-PR, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausência de justa causa para a propositura de ação 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73384 Nr: 575-41.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Kenedi Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINCOLN KENEDI BERNARDO, Cpf: 

56994206149, Rg: 924.830, Filiação: Ivanilde Bezerra de Melo e Francisco 

Aparecido Bernardo, data de nascimento: 09/08/1966, brasileiro(a), natural 

de Santa Mariana-PR, solteiro(a), servidor público municipal, Telefone 3563 

1493. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Ante a informação do Ministério Público encartada à fl. 

69, dando conta da existência de duplicidade de procedimentos em face 

do investigado, DEFIRO a cota ministerial e determino o arquivamento do 

presente feito.Arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73385 Nr: 576-26.2017.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Kenedi Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINCOLN KENEDI BERNARDO, Cpf: 

56994206149, Rg: 924.830, Filiação: Ivanilde Bezerra de Melo e Francisco 

Aparecido Bernardo, data de nascimento: 09/08/1966, brasileiro(a), natural 

de Santa Mariana-PR, solteiro(a), servidor público municipal, Telefone 3563 

1493. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Ante a informação do Ministério Público encartada à fl. 

19, dando conta da existência de duplicidade de procedimentos em face 

do investigado, DEFIRO a cota ministerial e determino o arquivamento do 

presente feito.Arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64108 Nr: 887-22.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos.

DEFIRO a cota ministerial de ref.89, bem como DETERMINO a juntada nos 

autos da oitiva da testemunha Luan Jhone de Oliveira Pinto, supostamente 

ouvido em 07/08/2019 na 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, 

devendo ser certificado e oficiado o necessário.

Ademais, DESIGNO audiência de instrução para oitiva da testemunha 

EUCILEIA CONCEIÇÃO BENTES para o dia 15 de abril de 2020, às 

13h:30min, devendo esta ser intimada no endereço atualizado, juntado 

pelo Ministério Público na ref.89.

HABILITE-SE o patrono indicado na ref.94, conforme substabelecimento.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE todo o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83795 Nr: 3173-31.2018.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da Requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se em relação a certidão negativa do oficial de justiça de 

ref. 42.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84643 Nr: 352-20.2019.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Luis Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO LUIS RODRIGUES PEREIRA, 

Cpf: 05176744910, Rg: 97265453, Filiação: Nair Rodrigues dos Santos de 

Almeida, data de nascimento: 02/02/1986, brasileiro(a), natural de 

Paranaíta-MT, convivente, pedreiro, Telefone (66)9 9640-9095. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausênc ia  de  p rovas  pa ra  a  p ropos i tu ra  de  açã o 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84872 Nr: 431-96.2019.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY CARLOS DE MATOS, Cpf: 

05987921120, Rg: 7735480, Filiação: Sueli Bolzane Cordeiro e Edson 

Ribeiro Cordeiro, data de nascimento: 28/05/2000, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do autor Wesley 

Carlos de Matos, com base no art. 107, IV, segunda figura, do Código 

Penal. Sem custas.Expeça-se o necessário.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 16 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66088 Nr: 505-92.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO PIMENTA TRANSPADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ADRIANO PIMENTA 

TRANSPADINI, Cpf: 01787681203, Rg: 2.807.048-8, Filiação: Edineia 

Aparecida Pimenta e Waldecyr Transpadini, data de nascimento: 

22/03/1994, natural de Cacoal-RO, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

06999725462. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fulcro no artigo 109, inciso V e no artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA em favor do autor do fato, 

em virtude da ausência da condição da ação consistente no interesse de 

agir face a inutilidade da presente ação penale, por conseqüência, JULGO 

O FEITO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.Publique-se. INTIME-SE, 

sendo o acusado por edital, visto que a CNGC dispensa a intimação 

pessoal do acusado nos casos em que há sentença extintiva da 

punibilidade e que nesta comarca de Paranaíta não há defensor 

público.Após o trânsito em julgado da sentença, procedam-se as baixas e 
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anotações de estilo e arquivem-se os autos.Sem custas.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 11 de outubro de 2019

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74034 Nr: 992-91.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO LOPES, Cpf: 

01246562340, Rg: 3123268645, Filiação: Maria da Graça Lopes Araujo, 

data de nascimento: 25/11/1978, brasileiro(a), natural de Pinheiro-MA, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia oferecida contra Carlos Alberto 

Lopes, em todos os seus termos, porque presentes os requisitos materiais 

e formais do artigo 41, do Código de Processo Penal.Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

através de advogado, observados os comandos dos artigos 362 e 396, da 

Lei n. 11.719/08, que alterou dispositivos do referido Código.Consigne-se 

do mandado que, de acordo com o artigo 396-A, c.c. os artigos 394, 401 e 

532, nova redação, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A, do CPP – com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08).No 

cumprimento do mandado, deverá o Sr. Oficial de Justiça consignar se o 

acusado citado possui condições econômicas de constituir advogado ou 

se almejam a assistência jurídica do Estado. Determino que o Sr. Oficial de 

Justiça indague o acusado se possui condições de contratar advogado 

particular, consignando ainda que, não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado 

advogado dativo à defesa do réu, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente desta nomeação e terá vistas dos autos pelo prazo de 10 

(dez) dias para os propósitos acima consignados.Determino o 

cumprimento pela Secretaria da Vara do art. 1.373, II e III e §3º da 

CNGC/MT.Ademais, defiro as diligências solicitadas pelo douto 

representante do Ministério Público. Após as providências supra, 

voltem-me os autos conclusos para, se for o caso, designar audiência de 

instrução e julgamento (art. 400, do CPP, com a nova redação dada pela 

Lei n.º 11.719/08).Intime-se o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 11 de outubro de 2019

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73656 Nr: 743-43.2017.811.0095

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HEBERT CHARLES SCHWAICERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOCCI DADALTO - 

OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

I do CPC, E DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA pelo impetrante HEBERT 

CHARLES SCHWAICERSKI. Honorários advocatícios incabíveis na espécie 

de acordo com a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 512 – 

Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado 

de segurança.”Isento de custas e despesas processuais, conforme 

preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual. 

Publique-se.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75905 Nr: 2108-35.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A, 

MUNICIPIO DE JACAREACANGA, ESTADO DE MATO GROSSO, Gustavo 

Pinto Coelho de Oliveira, Estado do Pará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA NEVES - 

OAB:6448B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BITTENCOURT 

DE GOMENSORO - OAB:108.708

 [...] juntada nos autos que tramitam no Supremo Tribunal Federal - Ação 

Cível Originária n.º 714 - e ainda está pendente de julgamento pelo referido 

orgão. A concessão da liminar pretendida pelo município não pode ser 

amparada no mero argumento de nova perícia, unilateral, que aguarda 

decisão em autos que tramitam no STFAdemais, conforme restou 

constatado na decisão que indeferiu a liminar nestes autos, a concessão 

da tutela de urgência vindicada pelo Município de Paranaíta-MT pode 

ocasionar perigo de dano inverso à parte requerida Estado do Pará e 

Município de Jacareacanga, o que por si só já obsta a concessão do 

pleito, razão pela qual mantenho a decisão que indeferiu a tutela de 

urgência manejada pelo município autor.Às providências.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64966 Nr: 1353-16.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE INACIA ARISTIMUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A presente demanda prosseguirá na forma de cumprimento de sentença 

nos próprios autos, devendo ser retificada a autuação do feito.
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 Cite-se o executado, com remessa dos autos, para impugnar a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante artigo 535 do novo CPC, sob pena 

de ser solicitado o pagamento ao Presidente do Tribunal, nos moldes legais 

e previstos nos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC/MT.

 Caso não seja oferecida impugnação pelo executado no prazo legal, 

certifique-se nos autos e expeça-se a requisição de pequeno valor ou o 

precatório, nos termos da Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal, intimando-se previamente as partes do teor do ofício requisitório 

(artigo 11 da aludida Resolução).

 Por fim, recomendo a remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73633 Nr: 731-29.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE OLIVEIRA, Josué Souza de 

Oliveira, Serraria Oliveira Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83848 Nr: 3206-21.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILUZI MOTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-63.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI LANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 17/02/2020, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-71.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE ESCOLAR SAO PEDRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000352-71.2017.8.11.0095 REQUERENTE: REQUERENTE: CODEPAR 

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REQUERIDO: 

REQUERIDO: TRANSPORTE ESCOLAR SAO PEDRO LTDA - ME Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo legal. Homologo por sentença 

o acordo efetuado pelas partes e julgo extinto o processo nos termos do 

art. 487, III, b, do CPC. Arquivem-se, nos termos artigo 915, da CNGC, por 

interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória 

de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da 

transação, o processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas 

(CNGC Judicial, após o Provimento 41/2016). Cumpra-se. Paranaíta - MT, 

23 de janeiro de 2019 Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-51.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/02/2020, às 12h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-95.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOIR DELA JUSTINA OAB - MT21973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 17/02/2020, às 13h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-92.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO ANTONIO KNECHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PADILHA NETO (REQUERIDO)

MARIA INES PADILHA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/02/2020, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-92.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/02/2020, às 14h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-51.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/02/2020, às 14h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-03.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO SEBASTIAO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/02/2020, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-23.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MAFFEI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/02/2020, às 15h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000004-19.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MACHADO DE MORAIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/02/2020, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 
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audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de janeiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-10.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIANE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000013-10.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:LUSIANE DE 

PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR FERNANDO PORTELA 

SALES, CELSO SALES JUNIOR POLO PASSIVO: CRIATIVA COMERCIO DE 

UTENSILIOS DO LAR LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DE 

PARANAÍTA Data: 02/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 . 

CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-47.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA OAB - 229.401.540-15 (REPRESENTANTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ALTA FLORESTA LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000017-47.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:VALNIR TELLES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALNIR TELLES DE 

OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: JOSE FERREIRA BATISTA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DE PARANAÍTA Data: 02/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, 

PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-11.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE LINZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PARANAÍTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA 

AVENIDA ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, PARANAÍTA - MT - CEP: 

78590-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI PROCESSO n. 1000927-11.2019.8.11.0095 Valor da causa: 

R$ 1.698,04 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLARICE LINZ Endereço: Comunidade Sombra da Manhã, estrada 

Capixaba., 0, Em frente ao Posto de Saúde, ZONA RURAL, PARANAITÁ - 

MT - CEP: 78590-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1881-E, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: 

EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

LIMINAR: Portanto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA PARA QUE A RÉ SE 

ABSTENHA DE REALIZAR O CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA 

UNIDADE CONSUMIDORA N º 6/2671848-6 (FATURA ACOSTADA À 

PETIÇÃO INICIAL), COM BASE NA FATURA DE CONSUMO DO MÊS DE 

OUTUBRO DE 2019,COM VENCIMENTO EM 01/11/2019,NO VALOR DE 

R$1.698,04, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500 

(QUINHETOS REAIS), LIMITADA A 20 DIAS DE INCIDÊNCIA. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PARANAÍTA, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-34.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.016,65 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante 

de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as 

devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-26.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALCENIR SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO o requerente, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.933,21 (um mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), 

bem como, a multa por litigância de má-fé no valor de R$ 966,60 

(novecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante 

de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as 

devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-67.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

586,74 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), 

bem como, a multa por litigância de má-fé no valor de R$ 117,34 (cento e 

dezessete reais e trinta e quatro centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença e acórdão. Fica cientificada de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o 

número único do processo e buscar, após conferir os dados do processo 

– clicar em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o 

valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o 

pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de 

pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas 

baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-06.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.531,52 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, a multa por litigância de má-fé no valor de R$ 

1.265,76 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença e acórdão. 

Fica cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-89.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,84 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 144,44 (cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 
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– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

942,74 (novecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 14484463. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,84 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 13393819. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

144,44 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 

para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença ID 13295996. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), para fins de guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-74.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.922,43 (um mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e três 

centavos), bem como, da multa por litigância de má-fé no valor de 

R$1.730,19 (um mil, setecentos e trinta reais e dezenove centavos) a que 

foi condenada nos termos da r. sentença e acórdão proferidos nos autos. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar 

guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-18.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 146,44 (cento e 

quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para fins de guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 
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custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-30.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE BATISTA CORREA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 19992268. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para 

fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 25 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000088-79.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: EVALDO GONCALVES COELHO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/12/2017 Hora: 13:30 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001090-16.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. H. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIAN CRISTIANE HECK OAB - 009.783.551-05 (REPRESENTANTE)

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

MARIA JANCZESKI GÓES - Plantonista PROCESSO n. 

1001090-16.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 5.988,00 ESPÉCIE: 

[Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: ANNE CAROLINE HECK DOS SANTOS Endereço: Rua Jequitiba, 98, 

Lote 04, Quadra 01, Jardim Natureza, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 Nome: MILIAN CRISTIANE HECK Endereço: Rua Jequitibá, 98, 

Lote 04, Quadra 01, Jardim Natureza, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: Jesus do Carmo dos Santos Endereço: 

RUA SABIÁ, 3333, Casa, PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-190 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para audiência de 

conciliação para o dia 22 de janeiro de 2020, às 08h40min, a ser realizada 

no Núcleo de Conciliação desta Comarca. PEDRA PRETA, 27 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-39.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SEMENTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

josé romoaldo serafim (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Por determinação do MM. Juiz de Direito desta 

Comarca - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante 

nesta municipalidade Dra. Luamar Nascimento Canuto- OAB/MT nº 16.660, 

para promover a defesa do requerido José Romoaldo Serafim, bem como, 

devidamente INTIMADA para que no prazo legal, apresente contestação 

aos autos. PEDRA PRETA, 9 de janeiro de 2020. MARIA JOSE DIAS 

LARIOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA 

E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001111-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON LIMA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001111-89.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: GLEISON LIMA ALVES Endereço: 

RUA ANTONIO MARQUES FERREIRA, 25, SÃO SEBASTIÃO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: AV JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, 100, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, na forma do artigo 513, § 

2°, do Código de Processo Civil, para efetuar o pagamento do débito 

exequendo no valor de R$ 10.479,96 (dez mil, quatrocentos e setenta e 

nove reais e noventa e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do § 1° do art. 523 do 

NCPC. Cientificando o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 9 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001219-21.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VALTER SOUSA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO OAB - PA011125 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDO DO EXERCITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001219-21.2019.8.11.0022. Vistos etc. Recebo a 

presente precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos legais do 

artigo 260 do CPC. Nomeio como médico perito o Dr. Marcus José Pieroni, 

CRM 1175-MT, e-mail marcus_jose@hotmail.com, fone (66) 3426-6773, 

que deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme 

preceitua o artigo 466 do CPC. Oficie-se a Secretaria de Saúde Municipal 

solicitando disponibilidade de sala para a realização da perícia. Diante dos 

quesitos das partes já constante na missiva, intime-se o Doutor Perito para 

agendar data, hora e local para realização da perícia, com a urgência que 

o caso requer, informando este Juízo com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação 

das partes, para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade 

psíquica ou física, que determine sua incapacidade para o exercício dos 

atos para a vida civil, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos. Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), observado os limites do artigo 6º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o 

pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o 

agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a requerente que 

deverá se apresentar para perícia na data e local designado portando 

todos os seus exames. Aportado aos autos o laudo pericial, oficie-se 

imediatamente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagar 

o valor referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o artigo 9° 

da Resolução n.º127/2011 do CNJ. O ofício deverá conter as 

especificações impostas no §1° do artigo 9° da Resolução n.º 127/2011 do 

CNJ. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

artigos 388, 389 e seguintes. Cumpra-se conforme o deprecado. Após o 

cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 

de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-12.2019.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE JESUS LEONIDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1001336-12.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

MARIA SONIA DE JESUS LEONIDAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da petição e documentos 

acostados aos autos, e, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo 

Civil, concedo a requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que informe 

e comprove a este Juízo o seu ENDEREÇO ATUALIZADO, (comprovante 

de endereço em nome da autora). Após, decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 13 de janeiro 

de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001344-86.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA DA SILVA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001344-86.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: ANALIA DA 

SILVA DE MATOS EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a causídica não 

qualificou a parte autora e ré na petição inicial, bem como não trouxe 

documento pessoal da parte autora e a procuração. Desta feita, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, concedo ao exequente 

o prazo de 15 (quinze) dias, para sane a irregularidade acima apontada, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, 14 de janeiro de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001359-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE SOUZA ANDRADE DE ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001359-55.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: VALDELICE 

SOUZA ANDRADE DE ASSUNCAO EXECUTADO: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Analisando os autos, verifico 

que a causídica não qualificou a parte autora e ré na petição inicial, bem 

como não trouxe documento pessoal da parte autora e a procuração. 

Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias, para sane a 

irregularidade acima apontada, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 14 de janeiro de 2020. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001252-11.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS E OFICIAL DO 

REGISTRO CIVIL E PESSOAS JURIDICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Analisando detidamente aos autos, verifico que não foi 

juntado documentos de testemunhas, em que, declaram que conhecem o 

requerente e demais qualificações deste, documentos necessários para o 

feito, conforme preceituado o artigo 46, §1º, da Lei n. 6.015/73 Ademais, 

verifica-se que a parte descreveu o nome da ação como lavratura do 

registro de nascimento tardio, porém nos pedidos pleiteou pela emissão da 

2ª Via da Certidão de Nascimento, portanto, necessita-se da adequação 

dos pedidos nos termos dos artigos 46 e 110 da Lei 6.015/73. Desta feita, 

nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, CONCEDO a parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os vícios apontados acima, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1001308-44.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (ORDENADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Recebo a presente carta de ordem, uma vez que, de 

acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Proceda-se com a 

intimação necessária, podendo a segunda via ou sua cópia da presente 

missiva, servir de mandado e contrafé. Após o cumprimento, baixem e 

devolva-se com as nossas homenagens. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 15 de janeiro 

de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001312-81.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

G.R.I.S. PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Recebo a presente precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Proceda-se com a citação 

necessária, podendo a segunda via ou sua cópia da presente missiva, 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 
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estabelecido na CNGC/MT, artigos 388, 389 e seguintes. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2020. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001317-06.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que na petição inicial 

não foi realizado a qualificação das partes e, bem como não foi juntado 

aos autos os documentos pessoais da exequente e a inicial não foi 

instruída com procuração outorgando poderes ao causídico para 

representá-la em juízo. Desta feita, nos termos do artigo 321 e 914, §1º, 

ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO a parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias, para sanar os vícios apontados acima, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Após 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Certidão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000782-77.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ COSTA BARBARA (REQUERENTE)

MARCUS LUCIANO COSTA BARBARA (REQUERENTE)

JOSE LUIZ BARBARA NETO (REQUERENTE)

MARIA SOCORRO DA COSTA BARBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Cer t i dão  de  En t rega  de  A l va rá  P rocesso : 

1000782-77.2019.8.11.0022; Valor causa: R$ 11.974,77; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Sucessão]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, nesta data, procedi com a entrega do ALVARÁ DE 

LAVANTAMENTO DE VALOR Nº 10/2019 ao herdeiro José Luiz Barbara 

Neto, conforme seu recebimento no verso. PEDRA PRETA, 20 de janeiro 

de 2020 ELIZETE UILSA DE OLIVEIRA THEODORO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar 

Soares, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68837 Nr: 1004-96.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionei de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42083 Nr: 347-33.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Humberto Correa Badaró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos quanto a petição de fls. 208/210, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65810 Nr: 2959-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora a ser expedido, devendo emitir 

a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandado desta Comarca para dirimir as dúvidas, 

encaminhando a guia e o comprovante de pagamento aos autos para 

posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68529 Nr: 892-30.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Gabriel Fischer, João Marques Batista, 

Metal Fischer Industria e Comercio de Placas Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito ao patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste acerca das certidões negativas do Sr. Oficial de Justiça refs: 39 

e 40.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69425 Nr: 1259-54.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco IBI S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133, BIANCA LUIZ MARQUES - OAB:MG/163.154, Cleomedes 

Carvalho dos Santos - OAB:MT 20.558/O, DANIELLE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MG/163.154, fernando augusto vieira de figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, KELIANE RODRIGUES FREIRE - OAB:MG/124.777, 

RAPHAELLA LUIZA GREGORIO - OAB:MG/160.574

 INTIMAÇÃO DA(O) ADVOGADA(O) DA PARTE AUTORA para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação em Ref: 39, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10845 Nr: 386-74.2006.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borges & Souza Ltda, Nilcéia Garcia Lima 

Sousa, José Antonio Borges de Sousa, Willer Garcia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal ingressada pala Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Borges e Souza LTDA, Nilcéia Garcia de Souza, Willer Garcia 

de Souza e José Antonio Borges de Souza todos devidamente 

qualificados nos autos.

O exequente peticionou às fl. 169/170 informando o pagamento pelo 

executado e requerendo a extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

ação já foi pago pela parte requerida.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do acordo estimulados entre as partes.

Diante da sucumbência, condeno a parte executada às custas 

processuais e honorários de sucumbências no valor de 10% no valor da 

causa.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 1410-30.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcionilo Corte Souza, Zildinei de 

Souza Pereira, Hernane Carneiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Silva 

Becker - OAB:MT/17.905, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DAS PARTES REQUERIDAS para que 

apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44409 Nr: 420-68.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariledi Araujo Coelho Philippi - Prefeita, Jose 

Renato Ramos Camelo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885

 INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DOS REQUERIDOS para que apresente as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 312/324, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47488 Nr: 2036-78.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevão Elias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50248 Nr: 694-95.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 1074-84.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:MT/7356-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 1249-78.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56209 Nr: 1250-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56475 Nr: 1358-92.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 1359-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59046 Nr: 2497-79.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 1488-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal de 05 dias, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 1709-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Regiane Quirino Farias, WDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que a prisão civil do executado deve ser revogada, ante 

a sua flagrante ilegalidade.DESTA FEITA, com fito de celeridade 

processual e aproveitamento dos atos processuais, REVOGO a prisão 

civil do executado Rafael dos Santos decretada nos autos de execução 

de código n. 62782, haja vista a sua flagrante ilegalidade, determinando a 

expedição do alvará de soltura.DETERMINO COM URGÊNCIA o translado 

de cópia da presente decisão aos autos de código 62782 e a expedição 

do alvará de soltura no referido processo, no qual fora expedido o 

mandado de prisão em desfavor do executado.Por fim, analisando o 

comprovante acostado em petição de ref. 50, verifica-se que o executado 

comprovou a quitação parcial do débito, eis que não comprovou o 

pagamento do débito que venceu no curso da ação.Assim, CITE-SE o 

devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40585 Nr: 336-38.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Jose Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:MT/15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 INTIMAÇÃO DO(S) AVOGADO(S) DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe os dados bancários do 

requerido para levantamento dos valores remanescentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18000 Nr: 968-35.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Arcanjo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daustria de Oliveira Mendes - 

OAB:15267/A, Mariana Ruza Dal Bo - OAB:11.882-B, Wilson Molina 

Porto - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO EXEQUENTE, para querequeira o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41680 Nr: 1427-66.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Vilmar Inácio 

Gonçalves ME, Luiz Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, José Pereira 

da Silva Neto - OAB:3273

 INTIMAÇÃO DOS(A) ADVOGADOS (A)DAS PARTES REQUERIDAS para 

que apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 

1.855/1.869, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12753 Nr: 770-03.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aparecido Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE para 

manifestar-se a respeito da busca negativa de fls 244, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54392 Nr: 583-77.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan Borges Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:MT/21.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Pedra Preta para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 03 de maio de 

2019.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 307-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui de Oliveira Ruy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Giraldi Faria - 

OAB:7245/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE DR.REYNALDO OLIVEIRA 

RUY - OAB:MT/13.895, para manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44133 Nr: 206-77.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Silva Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO - DR. EDNO DAMASCENA 

DE FARIAS, para que no prazo legal, apresente as Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, visto que o denunciado manifestou seu desejo em 

recorrer da R. Sentença, conforme Certidão de fl. 106

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19512 Nr: 787-97.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 NTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para manifestar 

referente a Impugnação ao Cumprimento de sentença de fls 241/269, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 895-24.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Marques de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe a conta da autora para liberação dos valores - 

conforme determinada na Sentença de fls. 88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48029 Nr: 2232-48.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Damasceno de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcio Barroso Torres Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA para que apresente a 

Impugnação à Contestação em Ref: 100, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5551 Nr: 90-23.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. DUILIO PIATO JUNIOR, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40843 Nr: 593-63.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Fabiana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe a conta bancária da autora para liberação dos 

valores - conforme determinada na Sentença de fls. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10074 Nr: 1077-25.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Dal Soglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos da autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43790 Nr: 1899-33.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41952 Nr: 220-95.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44020 Nr: 134-90.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ildon Nobre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40451 Nr: 203-93.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso do Sul - OAB:, Jaime Medeiros Júnio - OAB:17.374 OAB-MS

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dais manifeste nos autos, em razão da juntada da petição de fls. 85/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44102 Nr: 190-26.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Luzia de Melo Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 919-86.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcilene Chaves Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho Júnior - 

OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18029 Nr: 997-85.2010.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNV, TdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauro de Ribamar e Silva 

- OAB:25.752-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidae Dr. 

José Mauro de Ribamar e Silva - OAB/MT nº 25.752, para promover a 

defesa da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42613 Nr: 869-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos das partes, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifestem nos autos, face o retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43382 Nr: 1596-19.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedra 

Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Prefeita Municipal 

de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10171 Nr: 1171-70.2005.811.0022

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Lima, Guiomar Olinda Orrico de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Vistos etc.

Analisando o feito, verifica-se que o débito devido encontra-se depositado 

aos autos (fls. 956), bem como as partes requeridas pleitearam pelo 

cumprimento de sentença (fls. 974/981), e posteriormente foi indeferido, 

devendo ser procedido com a distribuição pelo sistema PJe (fls. 983).

Postergo a análise dos embargos de fls. 984/986.

Determino a intimação da parte requerente, pessoalmente, qual seja, 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A, para que se manifeste sobre o 

cálculo realizado em fls. 980-v, e sobre eventual liberação dos valores 

calculados em favor dos requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de a inércia ser considerada o consentimento da parte, e 

posteriormente ser realizada a liberação dos valores de direito dos 

requeridos.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 984/1000, ante o 

equívoco de distribuição, devendo ser entranhada no processo que a 

corresponde.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 3149-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdJC, LdJC, IdSdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida em 

ref. 63, visando reformar a sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade 

na sentença proferida em ref. 53.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

Com relação à alegação de divergência do texto prolatado em sentença 

com o texto da intimação, verifica-se o arbitramento em 05 (cinco) URH, 

prevalecendo o texto da sentença de ref. 53, haja vista que erro gramático 

na intimação não é relevante para a expedição da certidão, pois essa fica 

vinculada à referida sentença.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 63 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em ref. 53, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66249 Nr: 3153-02.2017.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdL, FKMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francelino Rogério Spósito - 

OAB:241.525-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Verifica-se que houve omissão na decisão, pois não se referiu aos 

honorários do causídico que foi nomeado para proceder a defesa da parte 

executada.

Ante o serviço prestado pelo advogado nomeado no presente feito, Dr. 

João Faustino Neto, inscrito na OAB/MT sob o nº 10.364-A, arbitro os 

honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser suportado pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50819 Nr: 930-47.2015.811.0022
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomio Abiru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Luis Cavalcanti Garcia, Fridolto Fenske, 

Odi Olga Scherer Fenske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16250, Rodolfo Luiz de Alvarenga - OAB:MT/9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Slompo de Almeida - 

OAB:18463/O, Raquel Regina Camargo Garcia - OAB:15.213

 Vistos etc.

 Diante do retorno da Carta Precatória (ref. 70), intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para efetuar a distribuição da Missiva, que retornou por 

falta de recolhimento, realizando ainda o recolhimento das custas dessa 

no Juízo Deprecado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78674 Nr: 2007-52.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Francisca Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de 

CONDENAR a ré Fernanda Francisca Rezende de Souza, já qualificada 

nos autos, como incursa nas sanções previstas no artigo 33, “caput”, da 

Lei 11.343/2006, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

artigo 180, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código 

Penal.Passo a dosar a pena da ré.DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.A)- 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.O delito de tráfico de entorpecentes, na 

modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1art. 63 da Lei 

11.343/06.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Gustavo Medeiros Araújo, OAB/MT nº. 13.068, no presente feito, arbitro 

os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50389 Nr: 755-53.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Merces da Costa, LMCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna dos Santos Ribeiro, INSS- INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pleito de ref. 78.

Expeçam-se cartas precatórias para as comarcas em que residem as 

testemunhas elencadas tanto pelo requerente (ref. 78) quanto pela 

requerida (ref. 21), a fim de que se proceda nos juízos deprecados, às 

oitivas das testemunhas, conforme pleiteado pelas partes, com as nossas 

homenagens, devendo as partes observarem o artigo 459 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 756-38.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinnicius Nathan Rodrigues Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA, já devidamente qualificado nos 

autos, em face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal 

propriamente dita.Ante os serviços prestados pela advogada nomeada 

Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima, inscrita na OAB/MT sob o nº 19.045 

no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 01 (um) URH, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Sem custas.Ciência ao 

Ministér io Públ ico.Cumpra-se, expedindo o necessár io.Às 

Providências.Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63591 Nr: 2033-21.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DNCdS, PDCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido de ref. 30, determinando a expedição do 

mandado de penhora dos bens que guarneça na posse do devedor, a ser 

cumprimento no endereço do executado constante nos autos.

Localizado os bens passíveis de penhora em nome do executado, até o 

limite do débito (CPC, art. 835), o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 719-74.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belmira Gil Leiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante da concordância pela parte exequente (ref. 77) ao pleito do 

executado (ref. 72), determino o arquivamento do feito com as devidas 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40129 Nr: 1609-86.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70755 Nr: 1764-45.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Roberto Martins, Yamaha 

Administradora de Consorcios Ltda, Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.Citem-se as partes requeridas, para apresentarem 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 335, inciso 

II, do Código de Processo Civil.Consigne-se no mandado que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), 

sendo a parte inerte considerada revel.Após, intime-se a parte autora, 

para que no prazo legal, apresente impugnação às 

contestações.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 695-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCdO, Maria Zelia Caires dos Santos, Maria Zelia 

Caires dos Santos, TCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benair Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14814 Nr: 1106-70.2008.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para se manifestar interesse na conversão 

da presente ação de busca e apreensão em execução de título 

extrajudicial, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, decorrido o prazo supra com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 694-32.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnael Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro os pleitos de fls. 62/70, haja vista que o crédito da execução se 

restringe ao citado na inicial, ou seja, o inadimplemento dos meses de abril 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 991 de 1782



a dezembro do ano de 2013, devendo a exequente ingressar com nova 

execução caso queira cobrar outros valores.

Tendo em vista que a exequente Iris Andreina Santos de Souza completou 

sua maioridade, intime-a pessoalmente para regularizar sua representação 

processual, requerendo o que entender de direito, bem como manifestar 

se tem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a exequente Tahayna Thalissa Santos de Souza, representada 

por sua genitora, para manifestar se tem interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após caso as partes tenham interesse no prosseguimento do feito, 

determino a intimação do causídico nomeado nos autos para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito para a 

expropriação de bens em nome do executado, haja vista que já foi 

regularmente citado às fls. 37.

Decorrido os prazos supras, com ou sem manifestação, certifique-se e 

abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11277 Nr: 817-11.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unytur Agência de Turismo Ltda, Silmara 

Cristina Porfirio, Paula Ferreira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:7.666, Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pleito da devedora às fls. .

Após, decorrido o prazo supra com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75351 Nr: 515-25.2019.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton Victorino Feliciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Redesigno a audiência para o dia 06 de maio de 2020, às 14h30min, para o 

interrogatório do réu Neilton Victorino Feliciano.

Intime-se o réu para comparecer a audiência designada, bem como 

constuir novo advogado, haja vista a renúncia de ref. 51.

Ciência ao representante do Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 77900 Nr: 1667-11.2019.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alexandre, Marcos Abadias Ferreira 

Ramos, Valdemar Ferreira Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isia Maria de Faria - 

OAB:MT/7130, José Mauro de Ribamar e Silva - OAB:25.752-MT

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de 

CONDENAR os réus MARCOS ABADIAS FERREIRA RAMOS, JURANDIR 

ALEXANDRE e VALDEMAR GREGÓRIO, já qualificado nos autos, dando-os 

como incurso nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/2006 e, ABSOLVÊ-LOS do crime previsto no artigo 35 da Lei 

11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50304 Nr: 717-41.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:MT/21.568, WILSON MOLINA PORTO - OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ref. 55, e condeno o 

executado em 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor impugnado 

a ser pago em favor do causídico do exequente, nos termos do artigo 85, 

§1º do CPC.HOMOLOGO o cálculo de ref. 46, devendo obedecer o limite 

de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais) da multa 

diária.Indefiro o pleito da porcentagem de 30% dos valores do autor em 

favor do causídico a título de honorários contratuais, haja vista que não 

trouxe nos autos o referido documento comprobatório.Considerando que 

os valores dos créditos do autor são superiores a 60 (sessenta) salários 

mínimos, expeça-se o precatório, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, 

do CPC para o pagamento do direito da parte autora.Considerando que o 

valor do crédito do causídico é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos 

(art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.Ciência às partes da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52949 Nr: 86-63.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Matos - Falecida, Enesio Morais de Matos, 

Nubia Cleia de Matos, Maria Beatriz de Matos, Ricardo de Matos, Cleber 

Aparecido de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes ref:12. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Ante a necessidade de constatar a qualidade de segurado especial da 

falecida Maria José de Matos, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de maio de 2020, às 14h00min, devendo as partes ser 

intimadas juntamente com seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhadas de suas 

testemunhas previamente arroladas, ambos requerente e requerido, terá o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada para audiência, para 

arrolar suas testemunhas, as quais deverão comparecer independente de 

intimação, ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50372 Nr: 745-09.2015.811.0022

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Camilo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, defiro o 

pleito de ref. 48, portanto, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 2735-64.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Flamia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Elizabete 

Flamia na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido a 

partir da data da entrada do requerimento administrativo, conforme artigo 

49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 25 de julho de 2016, 

(Comunicação de decisão INSS anexo aos autos) (parcelas vencidas), e a 

DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data 

desta sentença.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, ante 

a decisão supra, CONCEDO a requerente Elizabete Flamia, a 

implementação do benefício no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já TRF 

e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância 

Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Pedra Preta-MT, 14 de janeiro de 2020. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 79817 Nr: 2639-78.2019.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Braga do 

nascimento - OAB:372.940- SP

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de interrogatório de Ref. 4, para o dia 

11 de março de 2020, às 14h30minutos.

Intime-se o réu para comparecer ao ato.

 Comunique-se o Juízo deprecante acerca da nova data da audiência.

 Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 1495-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 96, 

para o dia 12 de março de 2020, às 14h.

Tendo em vista que a testemunha Valdiones Lopes da Silva se encontra 

preso na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa “Mata Grande” de 

Rondonópolis-MT e, considerando a deficiência de efetivo para a 

realização de escoltas de réus presos para o interrogatório em audiência 

nas comarcas circunvizinhas, com fulcro na Resolução 105 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), DETERMINO a realização da audiência para a 

inquirição da testemunha Valdiones por videoconferência em sala própria, 

disponibilizada na referida Penitenciária.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT comunicando-lhe desta decisão, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12676 Nr: 689-54.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B, Roberto 

Cavalcanti Batista - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9.975-A, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 1416, cancelando a audiência de conciliação 

designada.

No mais, cumpra-se a determinação pendente na decisão de fls. 

1413/1414, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2865-54.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odorina dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Odorina dos Santos 

Santana em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Em Ref: 64 e 65 foram expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) 

para o pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme Ref: 

76 e 77.

Conforme se verifica em Ref: 71, a advogada da parte autora pleiteou o 

levantamento do valor.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

DETERMINO o levantamento dos valores depositados nos autos em favor 

do exequente, expeça-se o respectivo alvará, devendo o valor ser 

transferido na conta da advogada Luzia Stella Muniz, conforme pleito de 

Ref: 71.

Após, arquivem-se os autos.

Sem custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67315 Nr: 448-94.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSF, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por THAYLA DA 

SILVA FARIA representada por sua genitora THAIS RODRIGUES DA 

SILVA em face de JÚLIO CEZAR BRITO DE FARIAS, devidamente 

qualificado nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 26, informando que o executado 

efetuou o pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dr.ª Agnes Laís de 

Oliveira dos Anjos, arbitro 04 (quatro) URH. Expeça a respectiva certidão.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 2090-68.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Vieira de Lima, Maycon Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia, para o fim de CONDENAR os réus MAYCON COELHO 

CARDOSO e DAVI VIEIRA DE LIMA, já qualificados nos autos, como 

incursos nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de 

pessoas) na forma do art. 70 (por duas vezes) ambos do Código 

Penal.Passo a dosar a pena dos réus.Do réu MAYCON COELHO 

CARDOSO.a) - Circunstâncias judiciais.O delito de roubo possui pena de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, 

não há nos autos haver outros procedimentos penais , em Juízo a autoria 

delitiva termos do artigo 42 Código Penal.Proceda-se à destruição dos 

objetos apreendidos nos autos, com fulcro no artigo 119 do Código de 

Processo Penal, lavrando-se o respectivo termo, nos termos do artigo 
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1.478 da CNGC.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Renato Gonçalves Raposo no presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 04 (quatro) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 16 de janeiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 77557 Nr: 1536-36.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado 

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE, já qualificado nos autos, da imputação 

descrita da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Diante da absolvição do acusado, intime-o pessoalmente, 

para realizar a retirada dos bens apreendidos em fls. 12.Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Gabriela Pereira Costa, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 21.425, no presente feito, arbitro os honorários 

advocatícios em 05 (cinco) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e comunicações de praxe.Sem custas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 1138-02.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal ingressada por Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Alexandre Augustin todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 92, o exequente manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento pelo executado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

ação já foi pago pela parte requerida.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Determino a baixa das indisponibilidade de fls.43/44 e 48, via sistema 

Bacenjud e Renajud.

Condeno o executado ao pagamento das custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de novembro de 2019.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41401 Nr: 1147-95.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walkleine Lessa Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assitência à Saúde dos Servidores 

do Estado - MT Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, conforme determinado no despacho fl. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10330 Nr: 1330-13.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.D. LUQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Del Claro Júnior - 

OAB:11843/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito ao patrono do executado, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45473 Nr: 1221-81.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho Borges David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43774 Nr: 1885-49.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giannini de Almeida Griggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anelise Souza Araujo Dias - 

OAB:25360/0

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogada dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª. Anelise 

Souza Araújo Dias - OAB/MT nº 25.360, para proceder a defesa do réu, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43966 Nr: 116-69.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dariel Elias de Souza - 

OAB:11945/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:MT/11210-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que apresente as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 422/446, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5033 Nr: 888-18.2003.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Ag..e Pec.do Brasil-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alfeu Moojen Ramos - 

OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42053 Nr: 319-65.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Nunes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Carlos Alves de 

Almeida Filho - OAB:MT/9981-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos das partes para que no przo de 05 (cinco) 

dias manifestem acerca da petição juntada pelo perito fl. 294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19453 Nr: 728-12.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:MT/14.320-B, MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885, 

Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos do exequente, do inteiro teor da sentença fl. 

44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3949 Nr: 404-37.2002.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio das Graças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ghiovani Moreira 

Peres - OAB:20.331, João Bastista da Silva - OAB:14.972, Manoel 

Ricardo Marques de Oliveira - OAB:23334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coutinho de Lima - 

OAB:1.552

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40133 Nr: 1613-26.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries Silveira, Jose Israel da 

Silveira, Angela Augustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, Ricardo Rodrigues Ruiz - OAB:OAB/RS 51.057, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, William José de 

Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono(a) do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos acerca das certidões do Oficial de Justiça de fls. 

176 e 189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40534 Nr: 286-12.2012.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fls.121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44218 Nr: 268-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilo & Carvalho Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFC Transportes e Serviços Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste quanto a publicação do edital, posto que não foi juntado 

comprovante até a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42830 Nr: 1076-59.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jânio Contó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Magalhães 

Gonçalves - OAB:17420, Juliana Barros Matsuno - OAB:MT/17.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jazkson Freire Jardim dos 

Santos - OAB:123907, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patrono.s da autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste nos autos acerca do laudo pericial fls. 180/181

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10394 Nr: 1394-23.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Rodrigues Contó, Elias Santos de 

Jesus, Espólio de Ivair Prado do Carmo, Reginaldo Victor da Silva, Regina 

Marinete da C Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fl. 260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17217 Nr: 176-81.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Lázaro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Hernani Nunes de Melo - OAB:13167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45401 Nr: 1171-55.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilde Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal ofertada pela representante do Ministério Público, 

em face de Evanilde Pereira da Rocha, já qualificada nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em ref. 44, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que a Acusada aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em ref. 80, a representante do Ministério Público 

manifestou pela extinção da punibilidade da Acusada, visto que cumpriu 

integralmente as condições estabelecidas no sursis processual.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional à Acusada, a qual 

aceitou as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido a Acusada e conforme consta nos autos a Ré compareceu 

mensalmente a este juízo, bem como comprovou pagamento de prestação 

pecuniária e comprovou pagamento de multa à vítima.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da Acusada Evanilde 

Pereira da Rocha, já devidamente qualificada, em face do cumprimento 

integral das condições impostas na suspensão condicional do processo, 

com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45398 Nr: 1168-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435
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 SENTENÇA

Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de Antonia Domingos da Silva, já qualificada nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em ref. 49, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que a Acusada aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em ref. 96, a representante do Ministério Público 

manifestou pela extinção da punibilidade da Acusada, visto que cumpriu 

integralmente as condições estabelecidas no sursis processual.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional à Acusada, a qual 

aceitou as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido a Acusada e conforme consta nos autos a Ré compareceu 

mensalmente a este juízo, bem como cumpriu com a prestação de serviços 

comunitários no Lar dos Idosos deste Município.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da Acusada Antônia 

Domingos da Silva, já devidamente qualificada, em face do cumprimento 

integral das condições impostas na suspensão condicional do processo, 

com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 1105-75.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 AÇÃO PENAL N.º 1105-75.2014.811.0022

CÓDIGO N.º 45320

SENTENÇA

Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em ref. 77, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que o réu aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em ref. 113, a representante do Ministério Público 

manifestou pela extinção da punibilidade do Acusado, visto que cumpriu 

as condições estabelecidas no sursis processual, conforme constam em 

ref. 81/83, 85/87, 91/96 e 98/110.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao Acusado, o 

qual aceitou as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado e conforme consta nos autos o réu compareceu 

mensalmente a este juízo, bem como comprovou pagamento da pena 

pecuniária a entidade beneficiária Lar dos Idosos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Acusado Marcio 

Rodrigues de Oliveira, já devidamente qualificado, em face do cumprimento 

integral das condições impostas na suspensão condicional do processo, 

com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dr.ª Luamar 

Nascimento Canuto, arbitro 02 (duas) URH, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54389 Nr: 582-92.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilseia Guimarães Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:MT/21.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Pedra Preta para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47599 Nr: 2086-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro de Lima Pereira 

Júnior - OAB:9556/MT

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 127.

Tendo em vista que o Acusado Adenir Pereira dos Santos, mudou-se de 

residência sem comunicar seu novo endereço a este Juízo, conforme o 

disposto no art. 367, do Código de Processo Penal, decreto a revelia do 

Réu, devendo este processo prosseguir sem a sua presença.

Assim sendo, dou por encerrado a instrução processual.

Abre-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa, sucessivamente, 

para apresentar os memoriais finais no prazo legal.

Após, certifique-se e venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10410 Nr: 1384-76.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Natasha Maria Teixeira - OAB:7933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Carlos Alves de 

Almeida Filho - OAB:MT/9981-B

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 261, haja vista que a desconsideração da 

personalidade jurídica deverá ser distribuída de forma incidental, devendo 

seguir o rito dos artigos 133 em diante do CPC.

Determino a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12855 Nr: 864-48.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução de alimentos movida por Tatiane Lopes, em face de 

Ademir Roberto da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Conforme termo de declaração feito pela Autora às fls. 144/145, 

informando que o executado quitou os alimentos pleiteados no presente 

feito, requerendo a extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento da dívida pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4602 Nr: 463-88.2003.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Luzia de Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noilva Avelino Rocha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Luzia de Godoi - 

OAB:12393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice de Souza - 

OAB:3.572/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposta por KATIA LUZIA DE 

GODOI em desfavor de NOILVA AVELINO ROCHA DOS SANTOS, 

devidamente qualificadas nos autos.

A decisão proferida às fls. 228 determinou a intimação pessoal da parte 

exequente para dar andamento no feito.

O Oficial de Justiça juntou certidão constando que a exequente foi 

devidamente intimada (fls. 232), porém essa deixou transcorrer o prazo in 

albis (fls. 233).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, tendo em vista que houve mandado de 

intimação para dar andamento no feito, o que restou totalmente cumprido, 

porém não houve manifestação no feito.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67324 Nr: 450-64.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de Ref: 24, haja vista que incumbe a parte embargada 

fazer diligências em buscas de provas, que comprovem a real renda da 

parte condenada, para que possa arcar com os honorários advocatícios.

Determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 40142 Nr: 1622-85.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Soares de Carvalho, Dalmir 

Gonçalves de Souza, Celia Nattes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40320 Nr: 73-06.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire A S Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Abra-se vista à Procuradoria da Fazenda Nacional, para manifestar 

acerca da petição de fls. 218/223.

Após, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 497-48.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemare Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885, Vinicius Lopes Raimundo - OAB:15696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 501-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Condeno a empresa 

exequente ao pagamento das custas processuais.Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41053 Nr: 802-32.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeilton Constantino de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo estas as disposições a serem destacadas, sem prejuízo das 

demais disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, 

INTIMEM-SE O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas 

necessárias ao seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus 

requisitos (arts. 886 e 887, ambos do CPC).Assim, aguarde-se a 

realização do leilão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41578 Nr: 1325-44.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Rubia Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Severo de Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geremias Genoud Júnior - 

OAB:12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito ao patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41696 Nr: 1443-20.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Pedra Preta Ltda., Altair Klasener, 

Celismeire Vieira Klasener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:MT/19989-O, Lucas Braga Marin - OAB:16300

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente permaneceu-se 

inerte quanto ao despacho de fls. 67/70, embora tenha obtido carga 

destes autos, conforme se vê às fls. 71.

Desta feita, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) 

ano, com fulcro no artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.

Após, decorrido o prazo supra, abre-se vista ao representante judicial da 

Fazenda Pública Estadual para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina art. 40, 

§1º, da Lei 6.830/80.
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Caso não haja manifestação do exequente, nos termos do artigo 40, §2º, 

da Lei 6.830/80, arquivem-se provisoriamente os autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44219 Nr: 269-05.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA EPP, Paulo 

Roberto de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Maria de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono dos autores, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifeste acerca da correspondência devolvida pelo correio, 

sob alegação "lote vago".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72093 Nr: 2345-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu de Jesus Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Irineu de 

Jesus Lima, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto artigo 

147, do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006 (por duas 

vezes).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o Acusado foi regularmente citado e 

apresentou sua resposta à acusação conforme consta em ref. 23.

Compulsando os autos, verifico que a Defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 

2020, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do Acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o 

Denunciado, resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta 

precatória para a oitiva.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60439 Nr: 548-83.2017.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Mauro Gonçalves dos Santos, Maristela dos 

Santos, Marinalva Filha dos Santos, Mauro Antônio dos Santos, Mauro 

Onício dos Santos, Marizelda dos santos, Marizelda dos Santos, Mauri 

Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Thaise Soares 

Carvalho - OAB:MT/19274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indeferido o pleito de ref. 46, haja vista que o objeto da presente ação se 

limite ao pedido de levantamento de valores constante nas contas 

bancárias na falecida Maria Filha dos Santos, devendo, portanto, os 

autores ingressar com a medida judicial adequada para requer o 

pagamento dos benefícios postulados.

Assim, determino o arquivamento do feito com as devidas cautelas de 

estilo.

Ante os serviços prestado pela advogada nomeado, Dra. Cynthia Thaise 

Soares Carvalho, arbitro 01 (uma) URH, a ser suportado pelo Estado de 

Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44700 Nr: 640-66.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Alves Pereira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Acolho em parte a cota do Ministério Público de fls. 135.

Tendo em vista que o réu foi condenado, nos termos do artigo 336, caput, 

do Código de Processo Penal, determino a compensação das custas 

processuais e da pena de multa com o valor da fiança prestada.

Ademais, no presente caso, verifico não se aplicar o disposto nos artigos 

341 e 344, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual, com 

fulcro no artigo 347, do mesmo diploma, determino que o valor 

remanescente seja restituído ao apenado, intimando-o nos endereços de 

fls. 119 para informar conta bancária para a transferência dos valores.

Após, arquive-se os autos, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44196 Nr: 256-06.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, O Estado 
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de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Luis Cavalcanti Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego e Maman Dorigatti - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 612.

Homologo o pedido de desistência da testemunha Marcelo Sabino Ribeiro, 

formulado pela parte requerida em fls. 610.

Desta forma, dou por encerrada a instrução processual.

Abre-se vista dos autos a representante do Ministério Público, a 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso e a parte requerida, 

sucessivamente, para apresentar os memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 1443-83.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, Marli 

Elena Augustin, Louize Honorato Freitas Augustin, Luciana Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A, William José de Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 Vistos etc.

Defiro parcialmente os pedidos formulados pela parte exequente em fls. 

235/vº.

 Assim sendo, expeça-se citação via edital da Executada Marli Elena 

Augustin, visto que se encontra em local incerto e não sabido.

Contudo, indefiro o pedido de arresto online, tendo em vista que não estão 

preenchidos os pressupostos para sua realização.

Após, transcorrido o prazo para manifestação, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52864 Nr: 31-15.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS, PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida, 

visando suprir a omissão na sentença proferida em ref. 131.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis que esta 

não arbitrou os honorários advocatícios pelos serviços prestados pela 

advogada nomeada.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na decisão, pois não se referiu 

aos honorários do causídico que foi nomeado para proceder a defesa da 

parte requerida.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, inscrito na OAB/MT sob o nº 10.364-A no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 03 (três) URH, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19318 Nr: 592-15.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Hatsue Takazono Hatsumura, Flavia Takazono 

Miyashita, Halissom Takazono

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Martins Ferreira - 

OAB:17755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 162/184 para a penhora por termos nos autos do 

imóvel sob a matrícula 112.734 do CRI da Comarca de Pedra Preta-MT.

Expeça-se ofício ao referido cartório para o registro a penhora na 

matrícula do imóvel.

Defiro o pleito de aproveitamento da avaliação realizada nos autos de 

execução de cód. 445531 em tramite da Comarca de Rondonópolis-MT. 

Assim, intimem-se a parte exequente para juntar aos autos a referida 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após o registro da penhora e a juntada da avaliação, determino a 

intimação o executado e do seu cônjuge, na pessoa de seu advogado (art. 

841, do CPC), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).

Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerente o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4993 Nr: 851-88.2003.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Noda Kihara Filho - 

OAB:10816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 165/166, haja vista que a desconsideração da 

personalidade jurídica deverá ser distribuída de forma incidental, devendo 

seguir o rito dos artigos 133 em diante do CPC.

Voltem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18879 Nr: 152-19.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leir Rodrigues de Souza, Joailson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 175.

Diante do inadimplemento do reeducando da pena multa, proceda-se os 

cumprimentos necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 a 

579) para a inscrição da pena multa em divida ativa.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19189 Nr: 463-10.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F.Magalhães - ME, Marcelo Ferreira 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema Bacenjud, 

defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 104.

Desta forma, DETERMINO que seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

É possível também a realização de busca de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer 

do referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para 

garantir a execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a parte autora 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8300 Nr: 295-18.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Vicente Pereira, Emanuel Messias 

Clemente, Hélio Passele Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Tendo em vista que o devedor foi intimado por meio de seu causídico, e 

nada se manifestou quanto a indisponibilidade de fls. 237, nos termos do 

artigo 854, §5º, do Código de Processo Civil, converto a indisponibilidade 

em penhora, determinando a liberação dos valores do débito penhorados 

em favor da parte exequente.

Intime-se a parte exequente para apresentar nova tabela de cálculo 

atualizado e discriminado do débito, levando em conta os valores 

penhorados, bem como indicar bens a penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9641 Nr: 675-41.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior, Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos acerca da correspondência devolvida pelo 

correio, sob alegação "não procurado)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15869 Nr: 548-64.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a remessa dos autos ao Contadoria deste juízo para a 

atualização do débito.
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Após, determino intimação do executado no endereço de fls. 166 para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações em 

atraso e as que estiverem vencidas na data do pagamento, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, bem como indique bens 

passiveis de penhora caso não possua condições de efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de prisão e cadastro do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento ou decorrido o prazo do pagamento, intime-se a parte 

exequente para se manifestar quanto ao adimplemento do débito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43466 Nr: 1655-07.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Nunes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e art. 109, 

inciso V, e art. 110, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do Réu Daniel Nunes Silva, já devidamente qualificado nos 

autos, em face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal 

propriamente dita.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Sem custas.Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Antônio Roberto dos 

Santos, arbitro 04 (quatro) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71041 Nr: 1890-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 20, 

para o dia 11 de março de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52689 Nr: 1682-19.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 40, 

para o dia 11 de março de 2020, às 14h.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da Comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64945 Nr: 2627-35.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 79, 

para o dia 12 de março de 2020, às 15h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 2813-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 89, 

para o dia 12 de março de 2020, às 16h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato, observando a cota ministerial 

de Ref. 72.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61648 Nr: 1146-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Geraldo Colette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O
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 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 73, 

para o dia 12 de março de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 1295-33.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 42, 

para o dia 11 de março de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72849 Nr: 2616-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerkson Felix Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 26, 

para o dia 11 de março de 2020, às 16h30minutos.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69500 Nr: 1297-66.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Meneses Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 67, 

para o dia 12 de março de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57835 Nr: 1914-94.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: URRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:MT/22596-O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 67, 

para o dia 11 de março de 2020, às 15h.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45797 Nr: 1362-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Silva Lenci, David Souza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566, Marcio 

Carrete de Faria - OAB:39787-GO

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 239, 

para o dia 12 de março de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato, observando a manifestação 

ministerial de Ref. 230.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53246 Nr: 204-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Cleverson Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de Ref. 85, para o dia 30 de abril de 

2020, às 14h.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.
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No mais, expeça-se carta precatória para intimação do réu, para que este 

tome ciência da nova data da audiência redesignada neste Juízo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20049 Nr: 1327-48.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demilson Parreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de DEMILSON 

PARREIRA ALVES, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto 

artigo 213 c/c art. 61, alínea H, ambos do Código Penal, com as 

prerrogativas da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o Acusado foi regularmente citado e 

apresentou sua resposta à acusação conforme consta em fls. 124/128.

Compulsando os autos, verifico que a Defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 

2020, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do Acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o 

Denunciado, resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta 

precatória para a oitiva.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15463 Nr: 150-20.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Medaglia, Bruno Aparecido 

Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Souza Barroso, Nelson Dias de 

Morais, Janete Alves Gudim de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE MIGUEL - 

OAB:6600, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498, Wilson 

Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de fls. 271, 

para o dia 25 de março de 2020, às 14h.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9946 Nr: 942-13.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiana Carla Lotti, Nelson Tormes, Maria Nadir 

Tormes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 201/202, haja vista que a busca pelo referido 

sistema foi realizada recentemente.

Nos termos do artigo 921, inciso III e §1º do CPC, suspendo o processo 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se, e intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 921, §2º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10204 Nr: 1199-38.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Borges dos Santos, Aparecida 

Inácio Cardoso, Hélio Passele Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Jessika Lopes Borges - OAB:MT/17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se novamente o despacho de fls. 192, devendo ser 

encaminhando cópia do documento de fls. 159, conforme solicitação pelo 

ofício de fls. 205.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15399 Nr: 93-02.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim & Melo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 145, haja vista que é incumbência da parte 

interessada informar o endereço da parte contrária.

Determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte exequente para 

que se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo, nos termos do artigo 

921, §2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19132 Nr: 406-89.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H Betarello Curtidora e Calçados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Augusto Fechada Biondi - 

OAB:SP/288.304, Raphael Luis Pinheiro de Oliveira - OAB:SP/288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Para tanto, nomeio como leiloeiros o Sr. JOABE BALBINO DA SILVA, 

inscrito na Famato sob o n. 067/2013, podendo ser encontrado na Rua 02, 

n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, e a 

leiloeira a Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na Jucemat 

sob o n.º 022, podendo ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, 

Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340 (art. 880 c.c art. 881, §1°, 

ambos do CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas 

necessárias para a ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC).Fixo o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) leiloeiro(s) proceda(m) com a 

alienação judicial do bem.Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas 

obrigações, elencadas no art. 884 do CPC, quais sejam:I - publicar o edital, 

anunciando a alienação;II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou 

no lugar designado pelo juiz;III - expor aos pretendentes os bens ou as 

amostras das mercadorias;IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, 

à ordem do juiz, o produto da alienação;V - prestar contas nos 2 (dois) 

dias subsequentes ao depósito.Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço 

mínimo da arrematação a importância correspondente a 50% do valor da 

avaliação, cujo lance, se contemplado, deverá ser depositado numa única 

parcela e de imediato pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito 

judicial (art. 892/CPC).A ordem de entrega do bem será expedida desde 

logo seja demonstrado o pagamento do lance ofertado, bem como a 

comissão do leiloeiro, a qual fixo no importe de 05% do valor da 

arrematação (art. 884, parágrafo único, do CPC - 24, parágrafo único, do 

Decreto 21.981/1932 – artigo 1.100 da CNGC).Sendo estas as disposições 

à serem destacadas, sem prejuízo das demais disposições processuais 

previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, INTIME-SE O(S) LEILOEIRO(S) para 

que ciente(s) adotem as medidas necessárias ao seu mister e expeça-se 

o edital atentando-se aos seus requisitos (arts. 886 e 887, ambos do 

CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19442 Nr: 717-80.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Hatsue Takazono Hatsumura, Flavia Takazono 

Miyashita, Halissom Takazono

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Valter de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Martins Ferreira - 

OAB:17755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 168/169 para a penhora por termos nos autos do 

imóvel sob a matrícula 112.734 do CRI da Comarca de Pedra Preta-MT.

Expeça-se ofício ao referido cartório para o registro a penhora na 

matrícula do imóvel.

Defiro o pleito de aproveitamento da avaliação realizada nos autos de 

execução de cód. 445531 em tramite da Comarca de Rondonópolis-MT. 

Assim, intimem-se a parte exequente para juntar aos autos a referida 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após o registro da penhora e a juntada da avaliação, determino a 

intimação o executado e do seu cônjuge, na pessoa de seu advogado (art. 

841, do CPC), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).

Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerente o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40070 Nr: 1550-98.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Toro Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 150, determinando a expedição do alvará para a 

liberação dos valores depositados nos autos às fls. 147, em favor do 

causídico.

Após, aguarde-se o pagamento do precatório de fls. 146.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41253 Nr: 1002-39.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 111.

Tendo em vista que o réu foi condenado, nos termos do artigo 336, caput, 

do Código de Processo Penal, determino a compensação das custas 

processuais e da pena de multa com o valor da fiança prestada.

Ademais, no presente caso, verifico não se aplicar o disposto nos artigos 

341 e 344, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual, com 

fulcro no artigo 347, do mesmo diploma, determino que o valor 

remanescente seja restituído ao apenado, intimando-o nos endereços de 

fls. 112 para informar conta bancária para a transferência dos valores.

Após, arquive-se os autos, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41593 Nr: 1340-13.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Charle Marinho de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos etc.

SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1007 de 1782



Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de PAULO CHARLE MARINHO DE ARAUJO, já qualificado nos 

autos.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em fls. 86, o Ministério 

Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, sendo 

que o réu aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em fls. 101, a representante do Ministério Público 

manifestou pelo regular prosseguimento do feito, porém nota-se em fls. 

05/vº que o denunciado cumpriu integralmente as condições ora impostas.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional ao acusado, o qual 

aceitou as medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido ao acusado e conforme consta nos autos o réu compareceu 

mensalmente a este juízo, bem como comprovou pagamento da pena 

pecuniária a entidade beneficiária APAE.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Paulo 

Charle Marinho de Araujo, já devidamente qualificado, em face do 

cumprimento integral das condições impostas na suspensão condicional 

do processo, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Allan Vitor 

Sousa da Mata, arbitro 02 (duas) URH, a ser suportada pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41747 Nr: 24-28.2013.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denice Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Aires Couto - 

OAB:16228/O, Luciano Medeiros Crivellente - OAB:MT/8321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Ante os serviços prestados 

pelo advogado nomeado, Dr. Luciano Medeiros Crivellente, arbitro 01 

(uma) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Ciência ao Ministério Público.Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42601 Nr: 857-46.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Defiro o pleito do Ministério Público de fls. 133.

Intime-se o Réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe aos autos 

conta bancária.

Após com a conta informada, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores.

Em seguida, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42689 Nr: 940-62.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Burati de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte exequente em 

fls. 101/103, visando sanar a contradição na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade 

na decisão proferida em fls. 100.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

A alegação de que a decisão apresenta contradição com a tabela de 

honorários da OAB não merece prosperar.

A tabela de honorários serve tão somente como parâmetro para fixação 

dos honorários, sendo que o magistrado não é vinculado àquela para o 

arbitramento.

O parâmetro que fora adotado por este Juízo para a fixação dos 

honorários do advogado dativo é a qualidade da prestação de serviço, 

complexidade dos autos, e o compromisso, conjuntamente com a 

proporcionalidade diante do caso concreto.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

101/103 e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em fls. 100, 

não se vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43126 Nr: 1360-67.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 118.

Assim sendo, intime-se o denunciado no endereço constante nos autos, 

para que apresente conta bancária para restituição de valor.

 Após, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43487 Nr: 1675-95.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior de Oliveira Raimundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 209, determinando a intimação 

do réu para informar conta bancária para o levantamento dos valores 

depositados nos autos.

Após o levantamento dos valores, determino o arquivamento do feito com 

as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43626 Nr: 1784-12.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Leitona Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pleito do Ministério Público de fls. 135.

Determino a compensação das custas processuais com o valor da fiança 

prestada, sendo o valor remanescente devolvido ao Réu, intimando-o, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe aos autos conta bancária.

Em seguida, com a conta informada, expeça-se o alvará para liberação 

dos valores.

Proceda-se a implantação da guia definitiva do Réu, no sistema eletrônico 

de execução unificado.

Após, arquivem-se estes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5843 Nr: 168-17.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Macedo Secotti, Márcio Ferreira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT/21259/O

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 207.

Determino a intimação dos executados nos endereços de fls. 207-v para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito 

remanescente.

Após, decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação do devedor, 

intime-se o exequente para se manifestar a respeito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7289 Nr: 59-66.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602, Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Tendo em vista que o processo já foi suspenso pelo prazo de 01 (um) 

ano, conforme dispõe o artigo 921, §1º do CPC, e considerando a 

inexistência de bens para penhora, determino, desde já, o arquivamento 

provisório da execução, pelo prazo de 03 (três) anos, com fulcro no artigo 

921, §2º, do CPC.

Após o transcurso supra, intime-se a parte exequente para se manifestar 

acerca da ocorrência da prescrição, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73078 Nr: 2722-31.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRdOF, MBdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, interposta por FLÁVIO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO, em face de FLÁVIO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 45, informando o executado efetuou 

o pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.
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Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas e honorários advocatícios.

Defiro o pleito da petição em Ref: 45, determinando a expedição de alvará 

para a liberação do valor depositado judicialmente, devendo ser 

transferido para parte exequente conforme pleiteado.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44252 Nr: 298-55.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa de Farias, Rosalvo José Vieira, Olimpio 

Alves Filho, Luciano Pereira Alves, Neides Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Cevila Garcia, Rodoandrade 

Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dinair Cristina de Paula - 

OAB:OAB/MT 18.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44647 Nr: 594-77.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A de Carvalho Informática ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Vistos etc.

Com relação ao cumprimento de sentença, no que concerne à pretensão 

da parte exequente, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Consoante artigo 13, inciso II e §2º da referida Resolução, determina que 

os cumprimentos de sentença tramitarão em meio virtual no Sistema PJE.

Diante de referida norma, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

de fls.146-147, portanto, determino a intimação da parte exequente a 

proceder a distribuição do cumprimento de sentença do presente feito no 

sistema PJE, com o preenchimento dos requisitos de uma petição inicial e a 

documentação necessária, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Ciência à parte autora.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44812 Nr: 733-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariliza Bispo Neris, Alexssandro Neris Santos, Marcos 

Vinicius dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Sergio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, por serem as partes todos maiores, capazes e bem 

representados, verifico a possibilidade de conversão do inventario judicial 

em arrolamento sumário, por estarem presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

Intimem-se a inventariante para se manifestar acerca da possibilidade da 

conversão do inventário em arrolamento sumário e, desde já, caso haja 

concordância entre as partes, deverá apresentar o plano de partilha 

amigável de forma individualizada a quota parte de cada herdeiro, 

assinado por todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 659 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42317 Nr: 578-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Moreira de Meireles Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Com relação ao cumprimento de sentença, no que concerne a pretensão 

da parte, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Consoante artigo 13, II de referida Resolução, os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

Diante de referida norma, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

em fls. 85/86, portanto, determino a intimação da parte exequente a 

proceder a distribuição do cumprimento de sentença do presente feito no 

sistema PJe, com a documentação necessária conforme dispõe o CPC.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18040 Nr: 1008-17.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte exequente em 

fls. 158/160, visando sanar a contradição na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade 

na decisão proferida em fls. 155/157.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

A alegação de que a decisão apresenta contradição com a tabela de 

honorários da OAB não merece prosperar.

A tabela de honorários serve tão somente como parâmetro para fixação 

dos honorários, sendo que o magistrado não é vinculado àquela para o 

arbitramento.

O parâmetro que fora adotado por este Juízo para a fixação dos 

honorários do advogado dativo é a qualidade da prestação de serviço, 

complexidade dos autos, e o compromisso, conjuntamente com a 

proporcionalidade diante do caso concreto.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

158/160 e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em fls. 

155/157, não se vislumbra qualquer erro material, contradição, 

obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19490 Nr: 765-39.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Pedra Preta LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Leasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581, Anderson Pablo Pereira Camargo - OAB:MT/15222, 

Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação de fls. 161/163.Em razão da 

sucumbência, condeno o executado ao pagamento dos honorários de 

sucumbências que, com fundamento no artigo 85, §1º, do CPC, fixo 10% 

(dez por cento) sobre o valor do excesso alegado na impugnação.Ciência 

às partes da presente decisão.Após, o transcurso do prazo para a 

interposição de eventual recurso e não havendo qualquer impugnação em 

face da presente decisão, DETERMINO a liberação dos valores 

depositados nos autos em favor da parte exequente, intimando-o para 

apresentar conta bancária para o levantamento dos valores.Após, 

venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 309-21.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Borges de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos etc.

Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 143

Assim sendo, tendo em vista que o denunciado não foi localizado no 

endereço constante nos autos, determino sua intimação via edital.

Após, transcorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 341, 

inciso I e artigo 346, ambos do Código de Processo Penal, determino que o 

valor seja recolhido ao fundo penitenciário.

Arquivem-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16126 Nr: 801-52.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Medeiros 

Crivellente - OAB:MT/8321

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 56.

Intime-se a parte exequente, Rafaela Silva Soares, pessoalmente, para 

regularizar a sua representação processual nos termos do artigo 5º do 

Código Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

Caso a parte exequente não disponha de condições econômicas para 

constituir advogado, determino que a secretaria nomeie causídico(a) em 

favor da exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40455 Nr: 207-33.2012.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Valentim de Souza 

Júnior - OAB:5075/PA

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

obtenha vistas nos autos, sob pena de retorno ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41082 Nr: 831-82.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilda Pereira Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

obtenha vistas nos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41872 Nr: 142-04.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Ferreira Sojo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10.215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

obtenha vistas nos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10486 Nr: 354-74.2003.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo Alves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva do réu ADENILDO ALVES 

DA CRUZ, haja vista que não restou demonstrado os requisitos 

autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, devendo o réu ser 

posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso, impondo-lhe o 

cumprimento das medidas cautelares nas seguintes condições:I - Não se 

ausentar da Comarca em que reside pelo período superior a 15 (quinze) 

dias onde reside sem autorização deste Juízo; II - Não frequentar, bares, 

casas de jogos, boates e congêneres; III - Comunicar a este Juízo 

qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; V - Comparecer a 

todos os atos processuais, tudo sob pena de ser revogado o benefício 

ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua 

pessoa;VI – Informar a este juízo o atual endereço, no prazo de 10 (dez) 

dias.EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA.Expeça-se carta precatória 

com a finalidade de citação do réu para apresentar resposta à acusação, 

devendo o Oficial de Justiça perguntar no ato da citação se o réu possui 

condições de constituir advogado para defendê-lo nestes autos.Ciência 

ao Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

URGÊNCIA.Às providências.Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43802 Nr: 1907-10.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, para que no prazo de 05 (cinco dias, 

compareça para retirar certidão de honorários já expedida pelo TJMT, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53468 Nr: 289-25.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 72, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

21/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 14h.

Tendo em vista que o réu Bruno Rodrigues Vieira se encontra preso na 

Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa “Mata Grande” de Rondonópolis-MT 

e, considerando a deficiência de efetivo para a realização de escoltas de 

réus presos para o interrogatório em audiência nas comarcas 

circunvizinhas, com fulcro na Resolução 105 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), DETERMINO a realização da audiência para o interrogatório 

do réu por videoconferência em sala própria, disponibilizada na referida 

Penitenciária.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT comunicando-lhe desta decisão, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43644 Nr: 1799-78.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de fls. 92/93, 

para o dia 05 de março de 2020, às 16h30minutos.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13843 Nr: 165-23.2008.811.0022

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Odair 

Gonçalves da Silva, Aparecida de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauro de Ribamar e Silva 

- OAB:25.752-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

obtenha vistas nos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43899 Nr: 73-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11877A, Kamila de Souza Coutinho - OAB:10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

obtenha vistas nos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45855 Nr: 1389-83.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Izaias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 66, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

21/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53846 Nr: 415-75.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. de Jesus & Souza Dourado Ltda ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Combustível Areia Branca Ltda, 

Camilo & Carvalho Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que apresente a 

Impugnação à Contestação de Ref: 89, no pazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58999 Nr: 2476-06.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Pedra Preta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - Dual Albuquerque Comércio e Indústria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Maria Mancoso 

Baptista - OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

878,64 (oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de Ref. 40. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 439,32 (quatrocentos e trinta e 

nove reais e trinta e dois centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 439,32 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), 

para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59039 Nr: 2494-27.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Costa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 66, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

21/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 15h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 2276-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Rosa Centurião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 44, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

21/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 17h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71517 Nr: 2120-40.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Barbosa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 24, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

21/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71702 Nr: 2201-86.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Geraldo Colette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 25, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

21/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 16h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73139 Nr: 2749-14.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Guergolett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da Representante do 

Ministério Público na audiência prevista à Ref. 19, haja vista que esta 

responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

21/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecerem ao ato.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41666 Nr: 1413-82.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celismeire Vieira Klasener, Altair Klasener, 

Cerâmica Pedra Preta Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:MT/19989-O

 Vistos etc.

Aguarde-se a decisão do agravo.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16993 Nr: 1666-75.2009.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCPdS, WMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:MT/12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Roberta da Silva - 

OAB:6902/MT, Diego Átila Lopes Santos - OAB:OAB/MT 16.739-E, 

João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Marcelo Agdo Cruvinel - 

OAB:11834

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III e 76, § 1º, I e 485, IV do Código Processo 

Civil.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44056 Nr: 158-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45211 Nr: 1019-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a defensora da exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6208 Nr: 545-85.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Heitor Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:2.050-AC

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

comprove a distribuição da carta precatória retirada em 01/11/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41058 Nr: 807-54.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Leite Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fl. 188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40148 Nr: 1628-92.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Luiz da Silva, Euripedes Luiz da Silva, 

Marieta de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando a patrona da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45174 Nr: 995-76.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gonzatto, Juarez Mallmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifeste acerca das correspondências devolvidas pelo 

correio às fls. 94/95, sob alegação "ausente' e "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64491 Nr: 2408-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irandina dos Santos Almeida Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Erculano Jacob Chaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário interposto por Irandina dos Santos Almeida 

Chagas em face dos bens do “de cujus” Erculano Jacob Chagas.

O inventariante peticionou em ref. 48 apresentando a partilha amigável.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relato.

Fundamento e decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Analisando os autos, por serem as partes legítimas e bem representadas, 

bem como estão em acordo com a partilha, nos termos do artigo 659 do 

CPC, converto o inventario judicial em arrolamento sumário, por estarem 
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presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 659 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, a partilha formulada na petição de 

ref. 48 dos bens deixados em razão do falecimento de Erculano Jacob 

Chagas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos 

nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Consigno que o pagamento do imposto ITDC restante deverá será objeto 

de lançamento administrativo, conforme §2º do 633 do CPC.

Diante dos valores atribuídos aos bens, ISENTO os herdeiros ao 

pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de partilha, a carta 

de adjudicação e alvará judicial para transferência dos bens, a seguir, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 232-12.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MS, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 80, haja vista que a última diligência para 

satisfazer o crédito foi a penhora online, a qual se tornou negativa.

Tendo em vista que o processo já foi suspenso pelo prazo de 01 (um) 

ano, conforme dispõe o artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80, e 

considerando a inexistência de bens passíveis de penhora, determino o 

arquivamento provisório do cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

206, §5º, inciso I, do Código Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Após o transcurso do prazo supra, intime-se a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17623 Nr: 588-12.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Carrijo Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:OAB/MT 11.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho - OAB:3607/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 2896-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gorete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Maria Gorete da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente qualificados 

nos autos.

Em Ref: 66 e 67 foram expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) 

para o pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme Ref: 

80 e 81.

Conforme se verifica em Ref: 82, a advogada da parte autora pleiteou o 

levantamento do valor.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

DETERMINO o levantamento dos valores depositados nos autos em favor 

do exequente, expeça-se o respectivo alvará, devendo o valor de R$ 

22.828,35 ser depositado na conta em nome de Romildo Pereira da Silva e 

o valor de R$ 1.628,68 deve ser transferido na conta da advogada Viviani 

Mantovani Carrenho Bertoni, conforme pleito de Ref: 82.

Após, arquivem-se os autos.

Sem custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 15 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18542 Nr: 1510-53.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Total Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alves Pereira - 

OAB:24957/GO

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69130 Nr: 1144-33.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFdM, MVFdS, EMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Messias de Oliveira Júnior - 

OAB:26732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogado dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Messias 

de Oliveira Junior - OAB/MT nº 26.732, para proceder a defesa da autora, 

para tanto, requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59709 Nr: 223-11.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea dos Santos Silva, YdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª Aline Brilhante Braga 

de Oliveira - OAB/MT nº 16.334, para promover a defesa da autora, para 

tanto apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68108 Nr: 721-73.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSdS, RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelia Xavier Vilas Boas - 

OAB:25.848/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Suelia Xavier Vilas 

Boas - OAB/MT nº 25.848/0, para promover a defesa dos requeridos, para 

tanto, apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71989 Nr: 2311-85.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Eduardo de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EVARISTO RICCI VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos, acerca da carta precatória devolvida 

sem o devido cumprimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001281-61.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES DA CRUZ DA ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001281-61.2019.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

ação de interdição interposta por ADÉLIA RODRIGUES DE FREITAS em 

desfavor de CAMILA RODRIGUES DA CRUZ ASSUNÇÃO, devidamente 

qualificadas nos autos. A requerente é tia da requerida, sendo esta 

portadora de depressão grave com sintomas psicóticos (CID 10 – F71.8), 

fazendo uso de medicamentos controlados, sem condições de governar 

sua própria vida, sendo, portanto, incapaz para os atos da vida civil. 

Relata a autora que é tia da interditanda, sendo que aquela sempre 

acolheu e ajudou esta com muito zelo e apreço e moram conjuntamente em 

um imóvel. Por tais razões, requer a concessão da tutela antecipada, 

sendo nomeada curadora provisória da interditanda para fins de a 

representar interditando-a nos atos de natureza patrimonial e negocial, 

ocasião em que requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária. A inicial veio instruída com os documentos necessários. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Concedo a requerente os benefícios da 

assistência judiciária previstos no artigo 98 do CPC. Poderá, entretanto, 

este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada, nos 

termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Em juízo de sumária cognição, 

considerando os fatos alegados na inicial, os documentos acostados a ela 

e, a imperiosa necessidade de amparar o interditando, material e 

socialmente, constata-se os elementos bastantes para que sejam 

antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como me 

permite o art. 300 e 749, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Desta feita, NOMEIO desde logo como curador provisório da 

interditanda, a Sra. ADÉLIA RODRIGUES DE FREITAS, para exercer os 

atos da vida civil da interditanda, ficando a referida curadora nomeada 

depositária fiel dos valores recebidos da Previdência Social, e também 

obrigada à prestação de contas quando instado para tanto, bem como 

para representá-lo em juízo, observando-se, o disposto no artigo 553 do 

Código de Processo Civil. Fica ainda advertido de que não poderá se 

desfazer de qualquer bem em nome da interditanda. Lavre-se o termo de 

curatela provisória, devendo constar do termo que é terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou 

quaisquer outra natureza, pertencentes à interditanda, salvo com 

autorização judicial. Determino a citação e intimação da requerida para que 

tome ciência da presente ação, bem como para que compareça em 

audiência para realização de sua entrevista, marcada para o dia 19 de 

março de 2020, às 10h30min. Conste ainda no mandado de citação que 

caso queira poderá contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência, observando as matérias de defesa elencadas 
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nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 

do mesmo códex. Ante a URGENTE necessidade de realização de perícia 

médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. Marcus José 

Pieroni, CRM 1175-MT, e-mail Marcus_josep@hotmail.com, que deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente 

de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o 

artigo 466 do CPC. Oficie-se a Secretaria de Saúde solicitando a 

disponibilização de sala no Hospital Municipal para a realização da perícia. 

Intimem-se as partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para 

instruir a pericia médica no prazo de 05 (cinco) dias. Após com a juntada 

dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor Perito para agendar 

data, hora e local para realização da perícia, com a urgência que o caso 

requer, informando este Juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, 

para avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, 

que determine sua incapacidade para o exercício dos atos para a vida 

civil, instruindo o presente mandado com os quesitos formulados pelas 

partes, juntados aos autos. Cientifique-se o perito que fica desde já 

arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em 

havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o 

laudo pericial, oficie-se imediatamente o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para pagar o valor referente aos honorários do Sr. Perito, 

conforme dispõe o artigo 9° da Resolução n.º127/2011 do CNJ. O ofício 

deverá conter as especificações impostas no §1° do artigo 9° da 

Resolução n.º 127/2011 do CNJ. Após, abra-se vista ao Ministério Público 

(artigo 178, inciso II do CPC). Intimem-se a Assistente Social e a Psicóloga 

credenciadas neste Juízo, para que proceda a realização de estudo 

psicossocial pessoal e residencial da interditanda, colhendo, na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 03 

de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001200-15.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SOIANE SOUZA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DOS REIS GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

F. M. H. S. B. G. (REQUERENTE)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001200-15.2019.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, 

Alimentos e Regulamentação de Visitas, formulada por MARYA CLLARA 

SOUZA BRAZ GONÇALVES e FHELIPE MIGUEL HENDERSOM SOUZA 

BRAZ GONÇALVES representado por sua genitora SOIANE SOUZA BRÁZ 

em desfavor de SERGIO DOS REIS GONÇALVES, devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que a ação tramitava na Comarca de 

Alto Araguaia – MT. Ante a mudança de domicílio da autora para a 

Comarca de Pedra Preta – MT, o Juízo daquela Comarca declinou a 

competência para esta comarca (fls. 54). Verifica-se que aquele juízo 

deferiu parcialmente a liminar, fixando os alimentos provisórios em 50 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% das 

despesas médicas, hospitalares e farmacológicas, postergando o pleito de 

guarda provisória para ser analisado após a juntada do laudo de estudo 

psicossocial (fls. 100). Posto isso, mantenho os atos praticados pelo Juízo 

da Comarca de Alto Araguaia – MT. Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 10h00min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa comarca. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado. Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação da autora e de citação da parte requerida que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora pessoalmente da audiência de 

conciliação designada, no endereço informado em fls 46, qual seja: Rua 

Tuiuiú, perto do Posto Ipiranga, no Distrito Vila Garça Branca, cidade de 

Pedra Preta – MT, CEP 78795-000. Intimem-se a Assistente Social e a 

Psicóloga credenciadas neste Juízo, para que proceda a realização de 

estudo psicossocial pessoal e residencial dos infantes, colhendo, na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) dias. 

Após a audiência realizada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação, após venham-me os autos conclusos. Proceda-se a 

secretaria para retificar o polo ativo, passando a constar os menores 

representados pela sua genitora. Ressalta-se que a intimação do réu 

deverá ser feita no endereço informado pela requerente (fls. 46), qual 

seja: Rua 271, s/n, esquina com a Rua Benedito Silveira Costa, (rua acima 

do Cras, na frente da casa do Mosquito), Bairro Nossa Senhora 

Aparecida, Alto Araguaia – MT, CEP 78780-000. Expeça-se carta 

precatória. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001184-61.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL PAZ DE LIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA MADALENA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001184-61.2019.8.11.0022. OPOENTE: JUVENIL PAZ 

DE LIRA, MARIA MADALENA SOARES OPOSTO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos etc. Trata-se de ação de revisional de 

contrato cumulado com pedido anulação de consolidação de imóvel rural 

com pedido de tutela de urgência, interposta por JUVENIL PAZ DE LIRA em 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM DE ASSOCIADOS SUL 

DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, devidamente qualificados nos 

autos. A autora atribuiu ao valor da causa a importância de R$ 397.970,92 

(trezentos e noventa e sete mil e novecentos e setenta reais e noventa e 
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dois centavos), requerendo a gratuidade da justiça gratuita. Pois bem. 

Conforme se extrai da petição inicial, o requerente declarou que bens 

imóvel, móvel e vaçoles em conta totalizam o valor de R$ 200,004,94 

(duzentos mil e quatro reais e noventa e quatro centavos) declaradas à 

Receita Federal no ano de 2019. Ademais, pelo contrato em discussão, 

verifica-se que o autor em garantia ao empréstimo no valor de R$ 

306.424,37 (trezentos e seis mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e 

trinta e sete centavos), ofereceu o imóvel rural de 145 hectares, 

denominado Fazenda Mangabeira, neste Município de Pedra Preta-MT, 

evidenciando que o referido imóvel vale no mínimo o valor do débito da 

cédula de crédito objeto da ação, ou seja, 306.424,37 (trezentos e seis mil 

e quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) e não 

apenas o valor de R$ 145.200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos 

reais) como declarado pelo autor à Receita Federal. Assim, neste caso faz 

presumir que requerente não se enquadra na qualidade de pessoa 

hipossuficiente. Não pode este juízo se limitar tão somente ao pedido de 

justiça gratuita, pois em que pese o Código de Processo Civil trazer a 

presunção de hipossuficiência da pessoa física, nossa Constituição 

Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que sua 

hipossuficiência deva ser comprovada, senão vejamos: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita AOS QUE COMPROVAREM 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS;” Sendo assim, a presunção de 

hipossuficiência não é absoluta, devendo o Juízo observar todos os 

elementos que circundam a ação. Neste sentido: “TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE MATO GROSSO TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDASPETIÇÃO 

(1727) Nº 1007514-14.2017.8.11.0000 REQUERENTE: VALERIA 

APARECIDA CASTILHOREQUERIDO: VALCIR DONATO EMENTAAGRAVO 

INTERNO – QUEIXA-CRIME – DIFAMAÇÃO – PRETENSÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA 

AFASTADA – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A 

DESCARACTERIZAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.A 

declaração de pobreza goza de presunção relativa, cabendo ao 

magistrado indeferir a assistência judiciária gratuita quando o conjunto 

fático-probatório revela situação econômica incompatível com a alegada 

hipossuficiência. (PETIÇÃO ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no 

DJE 06/10/2017). Desta feita, verifico que a autora não faz jus a 

concessão do benefício da justiça gratuita, pois há nos autos elementos 

que demonstram que a requerente possui recursos financeiros para arcar 

com as custas e despesas processuais, afastando a presunção a que 

dispõe o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Deste modo, nos 

termos dos artigos 98, “caput”, e 321, ambos do Código de Processo Civil, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento 

das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-52.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA FRANCISCA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001301-52.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: SEBASTIANA FRANCISCA DIAS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por 

BANCO DO BRASIIL S/A, em desfavor de SEBASTIANA FRANCISCA DIAS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Citem-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem 

imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução (art. 829, do CPC). Conste, no mandado executório, a 

ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) dias, 

implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, §1º) 

e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando em 

juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 

do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, CPC). Se não encontrado(a) o(a) devedor(a), com fulcro no 

artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Na 

sequência, o Oficial de Justiça deve proceder na forma prevista no artigo 

831 e seguintes do Código de Processo Civil. Havendo penhora, 

intimem-se os(a) executados(a), nas formas do artigo 841 do Código de 

Processo Civil. Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o 

cônjuge do(a) executado(a) (artigo 842 do CPC), salvo se forem casados 

em regime de separação absoluta de bens. Não encontrando bens para 

penhora, intimem-se o(a) devedor(a), via correio, para que no prazo 05 

(cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, acompanhado da prova de 

propriedade, sob pena de sua omissão ser considerada ato atentatório a 

dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, e artigo 827, ambos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências 

Pedra Preta-MT, 14 de janeiro de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001327-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARQUES ANTONIO DA SILVA OAB - MT0018565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de ação de reestabelecimento de 

auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez 

acidentária ajuizada por GILBERTO FERREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificado nos autos sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a concessão do 

benefício. Com a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita requerida na inicial, 

com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Preenchidos 

os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 

109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, adequado 

ao processamento de todos os pedidos. Ademais, ante a necessidade de 

realização de perícia médica judicial nos autos, nomeio como médico perito 

o Dr. Marcus José Pieroni,  CRM 1175-MT, e-mai l : 

marcus_josep@hotmail.com, telefone: (66) 3426-6773, para a realização 

da perícia médica que será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo 
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Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente de termo 

de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme preceitua o artigo 466 do 

CPC. Oficie-se a secretaria de saúde solicitando disponibilização de sala 

para realização de perícia. Intime-se o requerido para apresentar a esse 

juízo os quesitos para instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o 

Doutor Perito para agendar data, hora e local para realização da perícia, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, 

devendo informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para 

avaliar a existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que 

determine sua incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe 

garanta a sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos. Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, com o agendamento da perícia 

juntado aos autos, intime-se a requerente que deverá se apresentar para 

perícia na data e local designado portando todos os seus exames. Com a 

juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se pela autora. Em 

havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Aportado aos autos o 

laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor referente aos 

honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema Informatizado de 

Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF). Cite-se o 

requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001325-80.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA DOS ANJOS FURTADO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por BADIA DOS ANJOS FURTADO BUENO em desfavor de INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo a requerente os 

benefícios da assistência judiciária previstos no artigo 98, §1º do CPC. 

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a 

exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado. Em seguida, considerando 

que o valor do crédito da autora é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, expeça-se o precatório, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, 

do CPC. Já com relação ao crédito advocatício, por ser inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, procedam-se as requisições de pequeno valor – RPV - ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 

preceituado no artigo 8º da referida resolução. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001328-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NALBA SIQUEIRA ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por NALBA SIQUEIRA ALBUQUERQUE ROZENDO em desfavor 

de MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – MT, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código 

de Processo Civil, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, 

querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo 

impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a respeito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso 

contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado. Em seguida, considerando que os valores dos créditos são 

inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, procedam-se as requisições de pequeno valor – 

RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001331-87.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001331-87.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MUNICÍPIO 

DE PEDRA PRETA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA SENTENÇA 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial para autorizar a 

realização do evento “REVEILLON 2020”, que acontecerá no recinto do 

Centro de Eventos Alexandrina Alves de Freitas de Pedra Preta, a ser 

realizado no dia 31 de dezembro de 2019, com início diariamente previsto 

às 22h00min e término às 03h00min do dia 1º de janeiro de 2020, com 

previsão de público de 1.500 (um mil e quinhentos) pessoas, ocasião em 

que foram contratados até 50 (cinquenta) seguranças particulares para 

garantir a segurança da festividade. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Instado à manifestação o Ministério Público pugnou pela 
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concessão do alvará judicial, devendo ser observadas algumas medidas 

previstas na Portaria 15/2015 deste Juízo. Vieram-me os autos conclusos. 

É o Relatório. Fundamento e Decido. Os eventos envolvendo adolescentes 

necessitam de uma fiscalização rigorosa, para que não haja nenhuma 

intranquilidade, de ordem social e moral, principalmente quando a 

aglomeração de pessoas se mostra patente, como é o caso. No presente 

caso, sendo inevitável a presença de adolescentes no recinto festivo, 

deverão ser adotadas providências para que a segurança dos 

participantes e dos menores seja preservada, bem como observadas às 

disposições da portaria n.º 15/2015/DF emitida por este Juízo da Infância e 

da juventude para a realização de eventos desta natureza. Ante o 

exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de alvará judicial, por sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para autorizar a realização do referido evento 

apenas até as 04 (quatro) horas da madrugada do dia 1º/01/2019, em 

favor do requerente, nos moldes expostos acima, desde que observadas 

as seguintes cautelas: • é expressamente proibida a venda ou 

fornecimento de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas e ou 

quaisquer substâncias que causem dependência física ou psíquica a 

menores de 18 (dezoito) anos, conforme artigo 81 da Lei n.º 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente); • é expressamente proibido o 

ingresso ou permanência no evento de crianças e adolescentes sem o 

acompanhamento dos pais ou representante legal, conforme artigo 149, 

inciso II, da Lei nº 8069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente) nas 

seguintes formas: (I) Crianças sem o acompanhamento dos pais ou 

responsáveis; (II) Adolescentes com idade igual ou superior a 12(doze) 

anos e inferior a 16 (dezesseis), após as 22h00min e (III) Adolescentes 

com idade igual ou superior a 16(dezesseis) anos e inferior a 18 (dezoito) 

anos, após as 24h00min; • o organizador do evento deverá observar a Lei 

de Posturas Municipais no que pertine ao volume do som; • o organizador 

deverá providenciar o competente alvará de vistoria do executivo 

municipal e do corpo de bombeiros; • o presente alvará deverá ser fixado 

em lugar visível e de fácil acesso (ECA, art. 74, parágrafo único), dentro 

do local do evento; Compete aos organizadores do evento, juntamente 

com o Conselho Tutelar da comarca, fiscalizarem, em sua plenitude, o 

cumprimento do presente Alvará, sob pena de cassação do referido 

Alvará, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas e 

penais. Comunique-se o Conselho Tutelar. Oficiem-se as Polícias, Civil e 

Militar, desta Comarca, para que tomem conhecimento do evento, bem 

como prestarem informações necessárias a seus organizadores e 

realizarem a fiscalização do evento. Não cumprido o exposto acima, 

determino seja oficiado imediatamente ao Comando da Polícia Militar local, 

para o cancelamento do referido evento, com a consequente cassação do 

Alvará. Sirva-se, a presente decisão como mandado e Alvará Judicial, 

haja vista o caráter urgente. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se o presente feito com as devidas 

cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

De Itiquira-MT para Pedra Preta-MT, 19 de dezembro de 2019. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001207-07.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FERNANDO FERRARI AGUIAR 

Endereço: RUA BIGUATINGA, s/n, JARDIM VILLAGE DO CERRADO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78731-619 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

AV DUQUE DE CAXIAS, 740, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78740-100 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO do inteiro teor da decisão ID. 27599177. PEDRA PRETA, 19 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-13.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JHANCARI DORIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000008-13.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:JHANCARI 

DORIGON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 19/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . CUIABÁ, 6 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-90.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEITON ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 
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OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001389-90.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.183,26 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CLEITON 

ARRUDA DE SOUZA Endereço: rua joaquim fascini, 54, residencial 

albertina, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 05/02/2020 Hora: 14:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-13.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JHANCARI DORIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000008-13.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 12.648,06 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JHANCARI DORIGON Endereço: RUA 

PARANA, 558, GARCA BRANCA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, 21500, 4 andar do Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO 

- SP - CEP: 06029-900 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 19/02/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 14 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-76.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEZERRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-76.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ANA BEZERRA 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-61.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIO REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000063-61.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:JOCELIO 

REZENDE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 04/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56167 Nr: 1221-13.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que o réu deixou de cumprir as condições da suspensão 

condicional do processo, acolho a cota do Ministério Público de Ref. 81, e 

consequentemente, REVOGO o benefício sursis processual concedido em 

Refs. 54/55, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2020, às 15h, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o interrogatório do 

acusado.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57152 Nr: 1600-51.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de Ref. 61.

Intime-se o réu Anderson Oliveira Costa por edital para que tome ciência 

da sentença de Ref. 43, com o prazo do edital de 30 (trinta) dias, que 

nesse caso, aplica-se o Enunciado 125 do FONAJE, in verbis: “É cabível, 

no Juizado Especial Criminal, a intimação por edital da sentença penal 

condenatória, quando não localizado o réu (XXXVI Encontro - Belém/PA)”.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62844 Nr: 1732-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias de Oliveira Júnior - 

OAB:26732/O

 Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei n.º 

9.099/1995.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado em desfavor de Lucas 

Gomes da Silva, qualificado nos autos, dando-o como incurso no delito 

praticado, em tese, previsto no artigo 42, III, do Decreto-Lei 3.688/41, 

ocorrido em 06/05/2016.

Em detida análise aos autos, verifico a ocorrência da prescrição punitiva 

estatal, pelas razões a seguir expostas.

 A Contravenção Penal prevista no artigo 42, III, do Decreto-Lei nº. 

3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), é punido com pena de prisão 

simples, de quinze dias a 03 (três) meses, ou multa.

Da data do acontecimento do fato, o qual ocorreu no dia 06 de maio de 

2016, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos, até a presente 

data, já se passaram mais de 03 (três) anos, sem que este procedimento 

fosse julgado, não ocorrendo nenhuma das causas de interrupção da 

prescrição, prevista no artigo 117, do Código Penal.

O Código Penal, em seu artigo 109, estabelece o prazo prescricional dos 

crimes, de acordo com suas penas, senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. 

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

(...).

Dessa forma, é patente a ocorrência da prescrição punitiva estatal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado LUCAS GOMES DA SILVA, já devidamente qualificado nos 

autos, em face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal 

propriamente dita.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Messias de 

Oliveira Junior, no presente feito, Ref. 50, arbitro os honorários 

advocatícios em 01 (uma) URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 

96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às Providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1023 de 1782



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44109 Nr: 193-78.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Bispo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Tendo em vista que o réu descumpriu as condições da suspensão 

condicional do processo, acolho a cota do Ministério Público de Ref. 62, e 

consequentemente, REVOGO o benefício sursis processual concedido em 

Refs. 28/29, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2020, às 14h, ocasião em que se tomará o depoimento da vítima, 

das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o 

interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, bem como 

o acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58184 Nr: 2096-80.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Tendo em vista que o réu deixou de cumprir as condições da suspensão 

condicional do processo, acolho a cota do Ministério Público de Ref. 56, e 

consequentemente, REVOGO o benefício sursis processual concedido em 

Refs. 32/33, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos.

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2020, às 14h30minutos, ocasião em que se tomará o depoimento 

da vítima, das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o 

interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, bem como 

o acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69678 Nr: 1363-46.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Prado Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Dispensado o relatório nos termos da Lei 9.099/95, passo a análise do 

feito.

Vieram-me os autos conclusos.

II) -FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação penal oferecida pela Representante do Ministério Público 

contra Vinícius Prado Silva, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções prevista no artigo 309, do Código de Trânsito 

Brasileiro.

O artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, no qual o acusado fora 

denunciado, dispõe os seguintes termos:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão 

para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, 

gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

A materialidade do delito está comprovada através do Boletim de 

Ocorrência e Termos de declarações.

 A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório 

colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo boletim de ocorrência e 

pelo depoimento da vítima, bem como pela provas produzidas na fase 

instrutória.

A vítima Ivanildo Alves de Menezes, quando ouvido perante a Autoridade 

Policial, declarou:

“Que é devidamente habilitado (CNH anexo); Que no dia 03/04/2018 às 

18:00 horas, estava em seu veículo Fiat Argo de cor preta, placa 

QCP-0262, na Rua 15 de Julho esquina com a Marechal Rondon sentido 

Centro/Bairro; Que quando fazia manobra com seu veículo para entrar na 

garagem de sua residência, foi abalroado por uma motocicleta marca 

Honda, cor preta, placa KAT-0675, guiada por Vinicius Prado da Silva; que 

vinha sentido Bairro/Centro, em alta velocidade; Que o abalroamento foi na 

porta lateral direita traseira; Que socorreu o motoqueiro, porém ele não 

aceitou, e queria tirar a moto do local do acidente; Que o declarante 

chamou a Polícia para atender a ocorrência; Que o motoqueiro, este sim, 

não era habilitado.”

O Policial Militar Alexandro Lima Deolindo, ao confeccionar o boletim de 

ocorrência, assim narrou:

“Que a guarnição foi acionada para atender a um acidente de trânsito com 

danos materiais entre um automóvel e uma motocicleta na esquina da 

rodoviária com a feira; Que ao chegar ao local deparou-se com os 

veículos envolvidos ainda no meio da rua, conforme se verificou com a 

testemunha, bem como com o depoimento dos próprios envolvidos; Que o 

condutor do veículo Fiat Argo de cor preta e placa QCP-0262 senhor 

Ivanildo Alves de Menezes trafegava pela Rua Quatorze de Julho no 

sentido Móveis Gazin para a feira quando, ao tentar convergir para a 

esquerda na Rua Marechal Rondon foi atingido lateralmente pela 

motocicleta Honda preta de placa KAT-0675 conduzida por Vinícius Prado 

da Silva que trafegava pela Avenida Quatorze de Julho no sentido oposto 

ao do automóvel; Que foi observado que ambos os veículos tiveram danos 

materiais sendo a motocicleta na parte frontal (bengalas, guidão, retrovisor 

e roda), e o automóvel alguns amassados na lataria do lado do 

passageiro. (...) Que ao checar a documentação dos condutores e 

veículos envolvidos a guarnição constatou que Vinícius Prado da Silva não 

era habilitado para conduzir motocicleta, motivo pela qual foi conduzido 

para lavratura do boletim de ocorrência, (...) Que os veículos estavam com 

a documentação regular e por esse motivo não foram vinculados nesse 

boletim. ”

O Policial Militar Alexandro Lima Deolindo, ouvido em Juízo ratificou sua 

declaração ao confeccionar o boletim de ocorrência:

 “ Que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência 

de acidente de trânsito envolvendo dois veículos automotores; Que se 

dirigiram ao local dos fatos, ocasião em que constataram que o 

denunciado Vinícius Prado Silva, um dos envolvidos no acidente, não 

possuía a devida permissão ou habilitação para conduzir veículo 

automotor. ”

Ouvido na Delegacia de Polícia, o acusado Vinícius Prado da Silva 

declarou:

“Que no dia 03/04/2018 às 18:00 horas, vinha guiando sua motocicleta, 

marca Honda CG FAN, cor preta, placa: KAT-0675, na velocidade de 60 

km p/ hora, na rua da feira quando um veículo Fiat Argo de cor preta parou 

no meio da via, não dando tempo de frear a moto; Que bateu no veículo na 
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porta de passageiro vindo a cair da moto; Que a Polícia Militar chegou para 

fazer a ocorrência e constatou que os documentos da moto estavam em 

dia, porém, o declarante não era habilitado; Que foi conduzido à Delegacia 

para prestar esclarecimentos, e logo então compromissado e liberado.”

 Em Juízo, o acusado não compareceu na audiência instrutória, Ref. 33, 

devidamente intimado para o ato, de modo que, diante de sua ausência 

injustificada, foi decretado sua revelia.

Pois bem.

Deste modo, onde as provas são sérias, robustas e harmônicas, 

necessário se faz a condenação do denunciado.

A autoria e a materialidade delitiva restaram fortemente comprovada diante 

às declarações do policial militar que atendeu e confeccionou o boletim de 

ocorrência, bem como pela confissão espontânea do acusado.

Dessa forma, não resta dúvida que no dia dos fatos o acusado dirigiu 

veículo automotor, em via pública, sem a devida Carteira Nacional de 

Habilitação, gerando perigo de dano.

 Assim, não há nos autos elementos mínimos em sentido contrário, 

estando todos apontando a condenação do réu.

No caso sub examine, a confissão fora feita de maneira espontânea, não 

havendo falar-se em auto imputação falsa.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de 

suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar 

credibilidade ao depoimento do Policial Militar, pois nada há nos autos 

indicando o propósito ou interesse dele em falsamente incriminar o réu.

Neste sentido segue a jurisprudência, senão vejamos:

“TRÁFICO DE DROGAS. Depoimentos de policiais militares prestados em 

juízo. Amparo nos demais elementos dos autos. Prova. Suficiência. 

Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. - Os depoimentos dos 

policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem 

elemento de prova suficiente para a confirmação da materialidade e da 

autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos 

colhidos nos autos.” (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator (a): João 

Morenghi. Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 

19/12/2012)”.

III) - DISPOSITIVO.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu 

VINÍCIUS PRADO SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso 

na sanção prevista no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Entendo pela aplicação da pena de detenção ao invés da pena de multa, 

motivo pelo qual passo a dosá-la.

a) - Circunstâncias judiciais

O crime possui pena de detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou 

multa.

Quanto à culpabilidade, verifica-se normal.

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu não possui sentença penal 

condenatória transitada em julgado.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado.

 Quanto à personalidade do agente também não existem registros 

indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial 

do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes.

 Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

 Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes de 

pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causas de diminuição e aumento de pena.

Desta forma, temos que resta ao réu a pena definitiva de 06 (seis) meses 

de detenção, por entender necessária e suficiente à reprovação e 

punição do delito.

Desta forma, considerando os antecedentes e o “quantum” de pena 

aplicando ao réu, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal, estabeleço o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.

Por preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, converto sua 

pena em restritiva de direito, a qual será devidamente fixada pelo Juízo da 

execução.

Tendo em vista a conversão da pena em restritiva de direito, deixo de 

suspende-la condicionalmente.

IV) -DISPOSIÇÕES FINAIS.

Isento o réu ao pagamento das custas e taxas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as 

seguintes providências:

a) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. João Faustino 

Neto, Ref. 33, arbitro honorários advocatícios em 02 (duas) URHs. 

Expeça-se a respectiva certidão.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45316 Nr: 1101-38.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandmarcos Sousa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Vistos etc.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infoseg logrei êxito em 

encontrar dois novos endereços do réu Sandmarcos Sousa Santos, os 

quais são: Rua D, nº. 05, Cohab Nova, Cidade: Pedra Preta/MT, ou Avenida 

Vereador Lauriston Fernandes Barbosa, nº. 16, Vila Aeroporto, Cidade: 

Alto Araguaia/MT, CEP: 78780-970, desta feita, expeça-se mandado de 

intimação quanto ao endereço nesta Comarca, bem como expeça-se carta 

precatória no endereço de Alto Araguaia/MT, cuja finalidade de que o réu 

tome ciência da sentença de Ref. 85.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50957 Nr: 992-87.2015.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Belo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de 

Luís Fernando Belo Garcia, qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 34, da Lei de Contravenções Penais.
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O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, 

conforme Termo de Audiência de Refs. 31/32.

Em manifestação à Ref. 68, a Representante do Ministério Público 

manifestou que seja declarada extinta a punibilidade do réu, com fulcro no 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do 

processo, e que cumpriu integralmente com as obrigações impostas, 

conforme comprovantes de depósitos e certidões de comparecimentos 

juntados aos autos.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUÍS FERNANDO 

BELO GARCIA, já devidamente qualificado, em face do cumprimento 

integral da suspensão condicional do processo, conforme comprovantes 

de depósitos e certidões de comparecimentos juntados aos autos.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada para o ato, Drª. 

Luamar Nascimento Canuto, Ref. 31, arbitro os honorários advocatícios em 

01 (uma) URH, conforme item 4.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9008 Nr: 466-19.1998.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aparecida de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton de Jesus Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauro de Ribamar e Silva 

- OAB:25.752-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

obtenha vistas nos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-15.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA APARECIDA DA SILVA CAIRES (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ PAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010000-15.2016.8.11.0022. REQUERENTE: DAIANA APARECIDA DA 

SILVA CAIRES, RODRIGO LUIZ PAES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Vistos etc. Inicialmente, 

defiro o pleito de ref. 23902692, determinando o levantamento dos valores 

incontroversos depositados nos autos, conforme pleiteado. Recebo o 

pedido de cumprimento de sentença referente aos valores controverso, 

assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações na 

Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte exequente para juntar aos autos novo cálculo atualizado 

referente aos valores controversos atualizados. Após, a teor do artigo 52, 

da Lei nº 9.099/95, intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor da dívida, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC c/c Enunciado nº. 

105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em juízo, nos 

termos do Enunciado nº. 106 do FONAJE. Cientifique o executado que 

após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, observando 

as matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido os 

prazo supra, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, 

requerente o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 

de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-24.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BUENO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000210-24.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MARIA MADALENA BUENO 

PORTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro os pedidos de 

ref. 22717887 e 23321082. DETERMINO a expedição do alvará judicial, 

para a liberação dos valores depositados nos autos a título de 

cumprimento da obrigação imposta na sentença em favor da parte autora, 

conforme pleiteado na petição de ref. 22717887. Após, arquive-se o 

presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-22.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000150-22.2017.8.11.0022. REQUERENTE: FABIO FREITAS SILVEIRA 

REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Vistos etc. 

Defiro os pedidos de ref. 21920289 e 23743052. DETERMINO a expedição 

do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados nos autos a 

título de cumprimento da obrigação imposta na sentença em favor da parte 

autora, conforme pleiteado na petição de ref. 23743052. Após, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LICERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010071-51.2015.8.11.0022. REQUERENTE: JAIR LICERAS REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

etc. Defiro os pedidos de ref. 22551087 e 24217403. DETERMINO a 

expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados nos 

autos a título de cumprimento da obrigação imposta na sentença em favor 

da parte autora, conforme pleiteado na petição de ref. 24217403. Após, 

arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000166-73.2017.8.11.0022. REQUERENTE: MARCIO DE JESUS CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Defiro os 

pedidos de ref. 22157261 e 24191481. DETERMINO a expedição do alvará 

judicial, para a liberação dos valores depositados nos autos a título de 

cumprimento da obrigação imposta na sentença em favor da parte autora, 

conforme pleiteado na petição de ref. 24191481. Após, arquive-se o 

presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-20.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000025-20.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARTIM ALVES CORREA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Defiro o 

pedido de ref. 22905605. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para 

a liberação dos valores depositados nos autos a título de cumprimento da 

obrigação imposta na sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte 

autora para informar a conta bancária para a liberação dos valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, caso a causídica da parte autora deixe 

transcorrer o prazo novamente sem qualquer manifestação nos autos, 

DETERMINO a intimação pessoa da autora para informar sua conta 

bancária para a liberação dos valores. Após, arquive-se o presente feito 

com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-95.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ILKA TAMIRES RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000171-95.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ILKA TAMIRES RODRIGUES 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro os pedidos de ref. 

21986881 e 25108384. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a 

liberação dos valores depositados nos autos a título de cumprimento da 

obrigação imposta na sentença em favor da parte autora, conforme 

pleiteado em petição de ref. 25108384. Após, arquive-se o presente feito 

com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-22.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000150-22.2017.8.11.0022. REQUERENTE: FABIO FREITAS SILVEIRA 

REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Vistos etc. 

Defiro os pedidos de ref. 21920289 e 23743052. DETERMINO a expedição 

do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados nos autos a 

título de cumprimento da obrigação imposta na sentença em favor da parte 

autora, conforme pleiteado na petição de ref. 23743052. Após, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-22.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000150-22.2017.8.11.0022. REQUERENTE: FABIO FREITAS SILVEIRA 

REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Vistos etc. 

Defiro os pedidos de ref. 21920289 e 23743052. DETERMINO a expedição 

do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados nos autos a 

título de cumprimento da obrigação imposta na sentença em favor da parte 

autora, conforme pleiteado na petição de ref. 23743052. Após, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-22.2017.8.11.0022

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1028 de 1782



Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000150-22.2017.8.11.0022. REQUERENTE: FABIO FREITAS SILVEIRA 

REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Vistos etc. 

Defiro os pedidos de ref. 21920289 e 23743052. DETERMINO a expedição 

do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados nos autos a 

título de cumprimento da obrigação imposta na sentença em favor da parte 

autora, conforme pleiteado na petição de ref. 23743052. Após, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de 

dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-38.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000039-38.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ALINE ROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 26014075. 

DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos valores 

depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação imposta na 

sentença em favor da parte autora. Intime-se a parte autora para informar 

a conta bancária para a transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-24.2015.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

CELMA RODRIGUES SALOMAO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010034-24.2015.8.11.0022. REQUERENTE: CELMA RODRIGUES 

SALOMAO BORGES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Em petição 

de ref. 23854017 a parte executada juntou o comprovante de pagamento 

do débito. A parte exequente peticionou em ref. 23976718 concordando 

com os valores depositados nos autos, requerendo a extinção do 

processo pelo pagamento. Assim sendo, a presente ação deve ser 

extinta, vez que o objeto desta já foi pago. Satisfeito o credor, exaurida 

está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do 

pagamento do débito pelo executado. Expeça-se o alvará para a liberação 

dos valores depositados nos autos em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado em ref. 23976718. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-90.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIVANE HOLANDA DE BESSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000182-90.2018.8.11.0022. REQUERENTE: CLEUDIVANE HOLANDA DE 

BESSA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Em petição 

de ref. 25060308 a parte executada juntou o comprovante de pagamento 

do débito. A parte exequente peticionou em ref. 25391715 concordando 

com os valores depositados nos autos, requerendo a extinção do 

processo pelo pagamento. Assim sendo, a presente ação deve ser 

extinta, vez que o objeto desta já foi pago. Satisfeito o credor, exaurida 

está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do 

pagamento do débito pelo executado. Expeça-se o alvará para a liberação 

dos valores depositados nos autos em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado em ref. 25391715. Sem custas. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-90.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIVANE HOLANDA DE BESSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000182-90.2018.8.11.0022. REQUERENTE: CLEUDIVANE HOLANDA DE 

BESSA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Em petição 

de ref. 25060308 a parte executada juntou o comprovante de pagamento 

do débito. A parte exequente peticionou em ref. 25391715 concordando 

com os valores depositados nos autos, requerendo a extinção do 

processo pelo pagamento. Assim sendo, a presente ação deve ser 

extinta, vez que o objeto desta já foi pago. Satisfeito o credor, exaurida 

está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do 

pagamento do débito pelo executado. Expeça-se o alvará para a liberação 

dos valores depositados nos autos em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado em ref. 25391715. Sem custas. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-90.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIVANE HOLANDA DE BESSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000182-90.2018.8.11.0022. REQUERENTE: CLEUDIVANE HOLANDA DE 

BESSA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 9.099/1995. Em petição 

de ref. 25060308 a parte executada juntou o comprovante de pagamento 

do débito. A parte exequente peticionou em ref. 25391715 concordando 

com os valores depositados nos autos, requerendo a extinção do 

processo pelo pagamento. Assim sendo, a presente ação deve ser 

extinta, vez que o objeto desta já foi pago. Satisfeito o credor, exaurida 

está a função jurisdicional. Isto posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, em face 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência do 

pagamento do débito pelo executado. Expeça-se o alvará para a liberação 

dos valores depositados nos autos em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado em ref. 25391715. Sem custas. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 181478 Nr: 4683-52.2019.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1SNeRdCdP, ARdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8489, LUIS GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3.009, LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412

 DECISAO

VISTOS,

Em observação aos termos da Portaria 55/2019;

Considerando que a instrução processual do presente PAD ainda não se 

findou;

Considerando ser imprescindível os relatórios finais solicitados a equipe 

da Central de Arrecadação, através da Corregedoria Geral da Justiça;

Considerando que ainda não fora realizado o interrogatório do acusado;

Considerando que a matéria de fato e direito do presente PAD constitui 

fato gravíssimo imputado ao Tabelião Titular do Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Poconé, e que se verifica que a fase de instrução e 

levantamento de provas é imprescindível ao deslinde;

COMUNIQUE-SE a Corregedoria Geral da Justiça da prorrogação do 

presente procedimento administrativo, ante a possibilidade e necessidade 

verificada nos autos, em acordo com previsão constante na Portaria 

55/2019 complementada pela decisão de ref. 36.

INTIME-SE o Requerido e a Interventora Judicial da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181478 Nr: 4683-52.2019.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1SNeRdCdP, ARdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8489, LUIS GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3.009, LUIS 

LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das partes acerca da audiência de instrução designada para o 

dia 14 de fevereiro de 2020, às 14h00, com a finalidade de proceder a 

oitiva do Dr. Ramn Fagundes Botelho, a ser realizada no Fórum da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, nos moldes da juntada de 

informações de ref. 85.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001610-55.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos sobre a devolução da correspondência de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002073-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA JESUINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, do reagendamento da perícia para o dia 

07 de fevereiro de 2020, às 9h (nove horas), providenciando atestado 

médico atual e prontuário médico (CAPS), devendo a parte autora 

comparecer no Fórum desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-12.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os autos, com a finalidade de intimação da parte autora, por 

meio de seu advogado constituído, do reagendamento da perícia para o dia 

07 de fevereiro de 2020, às 10h (dez horas), providenciando atestado 

médico atual e prontuário médico (CAPS), devendo a parte autora 

comparecer no Fórum desta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002156-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA LUZIETE DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1002156-13.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

CARMINA LUZIETE DE PINHO RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, Considerando que a parte 

autora expõe que o “de cujus” deixou um filho menor. Intime-se a autora 

para emendar a inicial referente ao filho menor ou juntar o termo de 

renuncia do mesmo, posto que o mesmo também é beneficiário, no prazo 

de 15 dias, sobe pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Após, certifica-se e façam os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002162-20.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VICENTE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1002162-20.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: EDSON VICENTE 

ALVES DA SILVA VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por Banco Bradesco Financiamento S.A em face 

de Edson Vicente Alves da Silva. Conforme narra na inicial em que o 

requerido deixou de pagar as prestações a partir de 25.08.2019, sendo 

que o mesmo foi notificado das parcelas com vencimento em 25.06.2019. 

Quanto a notificação extrajudicial feita em relação a parcela anterior a que 

ensejou a propositura da ação de busca e apreensão, outros Tribunais já 

decidiram: E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PRESTAÇÃO 

VENCIDA E PAGA - AÇÃO AJUIZADA EM RELAÇÃO À OUTRA PARCELA 

– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. Para a propositura da demanda de busca e apreensão, é 

imprescindível a prévia notificação extrajudicial do devedor para 

constituí-lo em mora. Não serve a esse fim a notificação de parcela 

vencida e paga, enquanto que a ação veicula a cobrança de parcela 

vencida posteriormente, e da qual o devedor não foi notificado. Impõe-se a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, por se encontrar ausente 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1409942-08.2016.8.12.0000, Aparecida 

do Taboado, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss 

Duarte, j: 14/12/2016, p: 16/12/2016). Diante do exposto, para evitar 

maiores prejuízos, INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 30 dias, 

acoste nos autos notificação na qual ensejou a presente ação, sob pena 

de extinção sem resolução de mérito. Cumpra-se. Após, certifica-se e 

façam os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002169-12.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILMONIA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

azevedo leilões oficial (RÉU)

MARCELO GOMES DA SILVA (RÉU)

Azevedo Leilões Oficial (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1002169-12.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

SILMONIA VIEIRA DE SOUZA RÉU: AZEVEDO LEILÕES OFICIAL, AZEVEDO 

LEILÕES OFICIAL, MARCELO GOMES DA SILVA Vistos, Analisando 

detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência alegada, 

considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração e também documentos pessoais. Assim, com fundamento no 

§2º do art.99 do CPC, INTIME-SE a parte autora para acostar na inicial 

seus documentos pessoais, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a 

necessidade à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 

sob pena de indeferimento ou, em igual prazo, efetuar o recolhimento das 

custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC). Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os 

autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-07.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA NATALY GOMES PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT16611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, para 

comparecer na audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 13/02/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001230-32.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. S. J. (REQUERENTE)

DULCE ELAINE DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, para 

comparecer na audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 13/02/2020 Hora: 09:30 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001391-42.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão Certifico que, nos termos da legislação vigente 

impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para querendo impugnar a contestação juntada na ID nº 25794223. 

POCONÉ/MT, 14 de janeiro de 2020. JOSIANE DE ARRUDA SILVA FALCÃO 

Gestor de Secretaria SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001138-54.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para querendo impugnar à 

contestação ID nº 25962547 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000898-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DEOBADO PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para querendo impugnar a 

contestação ID nº 25709439 e 25709440, bem como, da juntada do laudo 

pericial ID nº 22596441.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001288-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para querendo impugnar à 

contestação juntada nos autos ID nº 25941145 e 25941146, bem como, o 

laudo pericial juntado sob ID nº 24643784 e 24644442.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para querendo impugnar à 

contestação juntada nos autos sob ID nº 21925163 e 21925164.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001065-82.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE ANDRADE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para querendo impugnar à 

contestação juntada nos autos sob ID nº 22060367 e 22060368.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001126-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAMIR LUIZ BRENNER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1001126-40.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 700,00 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

ROMUALDO JOSE DA SILVA Endereço: Rua do Areião, 315, Kitnet dos 

fundos, Areião, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

NAMIR LUIZ BRENNER Endereço: avenida Dom Aquino, 373, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 18/02/2020 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 

14 de janeiro de 2020. Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-03.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIEL SEBASTIAO DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão Certifico que, nos termos da legislação vigente 
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impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para intimar acerca da certidão de oficial de justiça de ID nºs 28050936 e 

28051493, para proceder a complementação da diligência no valor de R$ 

1.200,00, mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ. 

POCONÉ/MT, 16 de janeiro de 2020. JOSIANE DE ARRUDA SILVA FALCÃO 

Gestor de Secretaria SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-03.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIEL SEBASTIAO DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão Certifico que, nos termos da legislação vigente 

impulsiono os autos a parte autora, por meio de seu advogado constituído, 

para intimar acerca da certidão de oficial de justiça de ID nºs 28050936 e 

28051493, para proceder a complementação da diligência no valor de R$ 

1.200,00, mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ. 

POCONÉ/MT, 16 de janeiro de 2020. JOSIANE DE ARRUDA SILVA FALCÃO 

Gestor de Secretaria SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA MARTINS OAB - 963.330.221-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000322-72.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

T. C. D. S. F. REPRESENTANTE: CRISTIANE DA SILVA MARTINS REU: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Vistos, Compulsando os 

autos, verifica-se interesse de menores na demanda. Para tanto, dê-se 

vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Apos, façam os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-17.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000013-17.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LEOMAR DONATO VISTOS, 

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em face 

de LEOMAR DONATO. INTIME-SE o requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, efetuar o recolhimento das custas, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os 

autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1002268-79.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: AGUAS DE POCONE S.A. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS, Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

proposta por ÁGUAS DE POCONÉ S.A, em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO. INTIME-SE o requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

efetuar o recolhimento das custas, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito (art.456, §1º, CNGC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001259-82.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CESCONETTO MASCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO MASCHIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão Certifico que, nos termos da legislação vigente 

impulsiono os autos as partes requerentes, para intimar do inteiro teor do 

parecer do Ministério Público, juntado nos autos sob ID nºs 22226133 e 

22226124. POCONÉ/MT, 17 de janeiro de 2020. JOSIANE DE ARRUDA 

SILVA FALCÃO Gestor de Secretaria SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114283 Nr: 2778-51.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdS, AVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por ANA VITÓRIA 

SILVA SANTOS, menor, representada por sua genitora IVANETE MENDES 

DA SILVA em face de ANTONIO VICENTE DOS SANTOS.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada (ref.64), não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II, §1º do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º 

e 3º do CPC/2015, uma vez que defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113619 Nr: 2570-67.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onei Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:14994-A

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando petição de habilitação de herdeiros de Ref.87, intime-se o 

requerido nos termos do art. 690 CPC.

CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105987 Nr: 473-94.2015.811.0028

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeita Municipal de Pocone - MT, Secretario 

de Finanças do Municipio de Poconé-MT, rep. Por Lauro Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que apesar da parte autora ser intimada por seu patrono 

para adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, 

permaneceu inerte, assim sendo, INTIME-SE o autor pessoalmente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento da ação sob pena de extinção e arquivamento.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118589 Nr: 651-09.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETS, MSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

 Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE a secretaria a cerca da manifestação ou do pagamento, 

decorrido o prazo sem manifestação do requerido, a par da inexistência 

de demonstração efetiva que dê conta do pagamento integral da obrigação 

alimentar perseguida, o executado também não apresentou justificativa, 

que desfrutasse da especial virtude de impossibilitá-lo de efetuar o 

cumprimento integral da obrigação, entendo que a decretação da prisão 

civil do devedor é medida que se impõe.

A propósito do tema, trago à colação trecho do voto do Des. gaúcho 

SÉRGIO GISCHKOW PEREIR:

“Se a prisão é odiosa, é mais odioso não pagar alimentos aos filhos. 

Alimentos dizem com a sobrevivência do ser humano, pelo que sua 

cobrança não pode ser desmoralizada. O Judiciário não pode acobertar a 

tradicional irresponsabilidade masculina em relação aos filhos. Em regra a 

simples ameaça de prisão faz aparecer dinheiro, o que é excelente, pois 

nada há de bom em ordenar a prisão de alguém. Todos devem querer que 

um dia a Humanidade não mais precise de prisões”.

Posto isso, com fulcro no artigo 374, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, caso não houver o pagamento, o que devera ser certificado, decreto 

a prisão civil de Ronaldo da Costa, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até 

que efetue o pagamento das parcelas vencidas no curso da lide, incluídas 

as parcelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento (Súmula n.º 

309 do STJ).

Consigno que o mandado deverá ser cumprido no mesmo endereço 

apresentado à ref. 72.

Por corolário, determino:

INTIME-SE o Autor para que faça atualização dos cálculos.

Decorrido o prazo, expeça-se mandado de prisão, devendo o executado 

ficar isolado dos detentos condenados e de alta periculosidade, 

considerando o caráter excepcional da medida coercitiva ora determinada.
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Cadastre-se o devedor junto ao INFOSEG, bem como, no SIMP (Sistema 

Integrado de Mandados de Prisão da SEJUSP/MT), para que possa ser 

encontrado, e, na ocasião, que possa ser preso.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113826 Nr: 2636-47.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Pereira de Moura - 

OAB:10788/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Analisando a manifestação da parte autora (ref. 69), INTIME-SE o 

executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, em três (03) 

dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe-á decretada a prisão civil 

nos termos do art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

 Às providências, Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45607 Nr: 1347-89.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAM, TCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 45607

DECISÃO

VISTOS,

Analisando meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que o executado esquiva-se do pagamento da verba alimentar 

na presente ação, da qual figura como devedor — fato este, em especial, 

que o executado poderia lançar mão, como plano de fundo, para dar 

robustez à consecução do direito alegado, o qual, por consequência, 

pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua 

comprovação (art. 374, inciso II do CPC/2015).

Na realidade, do contexto factual entravado nos autos, é possível inferir 

que o devedor descumpriu com sua obrigação, desconsiderando que a 

dívida tem caráter alimentar, mostrando-se desidioso e negligente com sua 

prole.

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que, a par da 

inexistência de demonstração efetiva que dê conta do pagamento integral 

da obrigação alimentar perseguida, o executado também não apresentou 

justificativa, que desfrutasse da especial virtude de impossibilitá-lo de 

efetuar o cumprimento integral da obrigação, entendo que a decretação da 

prisão civil do devedor é medida que se impõe.

A propósito do tema, trago à colação trecho do voto do Des. gaúcho 

SÉRGIO GISCHKOW PEREIRA:

“Se a prisão é odiosa, é mais odioso não pagar alimentos aos filhos. 

Alimentos dizem com a sobrevivência do ser humano, pelo que sua 

cobrança não pode ser desmoralizada. O Judiciário não pode acobertar a 

tradicional irresponsabilidade masculina em relação aos filhos. Em regra a 

simples ameaça de prisão faz aparecer dinheiro, o que é excelente, pois 

nada há de bom em ordenar a prisão de alguém. Todos devem querer que 

um dia a Humanidade não mais precise de prisões”.

Posto isso, com fulcro no artigo 374, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, decreto a prisão civil de JOSE LUIS DE MORAES pelo prazo de 90 

(noventa) dias, ou até que efetue o pagamento das parcelas vencidas no 

curso da lide, incluídas as parcelas que se vencerem até a data do efetivo 

pagamento (Súmula n.º 309 do STJ).

Consigno que o mandado deverá ser cumprido no endereço apresentado 

a ref. 39.

Por corolário, determino:

1- INTIME-SE a parte autora para apresentar cálculo atualizado do débito.

2- Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão, devendo o executado ficar 

isolado dos detentos condenados e de alta periculosidade, considerando o 

caráter excepcional da medida coercitiva ora determinada.

3- Cadastre-se o devedor junto ao INFOSEG, bem como, no SIMP (Sistema 

Integrado de Mandados de Prisão da SEJUSP/MT), para que possa ser 

encontrado, e, na ocasião, que possa ser preso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102105 Nr: 2500-84.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 SENTENÇAVISTOSTrata-se de Cumprimento de Sentença proposta por 

SARA GABRIELA SANTOS SILVA, menor impúbere, representada por sua 

genitora MAYARA GABRIELA DA SILVA em face de THIAGO LOPES DA 

SILVA.À ref. 99 a autora manifestou que a menor juntamente com sua 

genitora atualmente residem no município de Rosário Oeste-MT. O IRMP 

pugnou pela remessa dos autos para a comarca de Rosário Oeste à ref. 

103.É o relato do necessário.Fundamento e DECIDO.Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável;II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.” (...).Esta, entretanto, não é a primeira decisão do STJ 

nessa linha. A mesma Relatora, Ministra Fátima Nancy Andrigui, decidindo 

Conflito de Competência nº 111130-SC, em 08.09.2010, na 2ª Seção do 

STJ também assim refletiu, para admitir a mudança de competência, 

acentuando naquele julgamento o seguinte: “O princípio do juízo imediato, 

previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às 

regras gerais de competência do CPC.”. Por tais fundamentos e com base 

no melhor interesse da criança/adolescente versado neste feito, em 

consonância com o parecer ministerial, DECLINO da competência para 

processar e julgar o processo e determino sejam os presentes autos 

remetidos à Comarca de Rosário Oeste/MT, com fundamento no art. 147, II, 

do ECA.Às baixas e anotações necessár ias. In t ime-se . 

Cumpra-se.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia 

Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94923 Nr: 122-58.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeovanil Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE POCONÉ-MT - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência da testemunha Gustavo de Souza Silva para 

que surta seus efeitos legais.

2. Não havendo requerimento de diligências, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

3. Vista para memorias escritos, após volte os autos conclusos.

4. Compra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105746 Nr: 389-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donato, Vilma Ferreti Donato, Laerti Donato, 

Leomar Donato, Edna Maria de Jesus Donato, Teliz Jose Donato, Ires 

Donato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048, Aparecida Voine de Souza Néri - OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 Certifico para intimar a parte autora da juntada de ref 99

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106802 Nr: 740-66.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosete de Figueiredo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre a 

petição da parte Executada de ref. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107021 Nr: 836-81.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Canuto da Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Viana - 

Procuradora Federal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, inciso VI c/c art. 995, 

ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da 

parte requerente, na pessoa do advogado constituído, do impedimento em 

expedir a Requisição de Pagamento - RPV, visto que o beneficiário 

CREUZA CANUTO DA SILVA AMORIM está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. Para que manifeste nos autos o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151191 Nr: 714-63.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar no prazo legal, sobre a 

devolução da correspondência enviada para a citação da parte requerida 

de ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121572 Nr: 1413-25.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FALCÃO DE ARRUDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 121572 -

DECISÃO

VISTOS

DEFIRO o pedido contido à ref. 54, com o fim de localizar o atual endereço 

da requerida.

DETERMINO o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 

(BACENJUD) solicitando informações acerca do endereço do executado 

EDUARDO FALCAO DE ARRUDA ME.

Localizado o endereço da devedora, de-se vista ao exequente.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 3590-59.2016.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira da Silva, João Batista da Silva 

Moreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Augusto Camilo 

Anchieta - OAB:17.687, Jose Alexandre Rubio de Souza - 

OAB:19.642, Marcelo Augusto Motta Soares - OAB:18.555, Vicente 

Diocles R.Botelho de Figueiredo - OAB:14229-MT][

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro o pedido do advogado, cadastre o Dr. Namir Luiz Brenner 

OAB/MT: 11326/0 nos autos.

2. Considerando que a parte foi devidamente intimada e não compareceu 

para audiência, dou como prejudica a produção de prova oral, 

DECLARANDO ENCERRADA a instrução.

3. Vista para memorias escritos, após volte os autos conclusos.

4. Compra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132105 Nr: 720-07.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yago Henrique Honorio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência das demais testemunhas para que surta seus 

efeitos legais.

2. Não havendo requerimento de diligências, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

3. Vistas sucessivas para alegações finais escritas para o MP, e após 

Defesa.

 4. Após devolva-se os autos conclusos para sentença.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135547 Nr: 2190-73.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência da testemunha Leonardo Oliveira Araújo para 

que surta seus efeitos legais.

 2. Não havendo requerimento de diligências, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

3. Vistas sucessivas para alegações finais escritas para o MP, e após 

Defesa.

 4. Após devolva-se os autos conclusos.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154519 Nr: 2068-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andré de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora de 

auxilio doença, devido desde 21/05/2015, devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF, devendo ser deduzidos os valores eventualmente 

recebidos administrativamente.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em vista a 

presente decisão considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, MATENHO a Tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício da autora em 10 (dez) 

dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 

(vinte mil reais). Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.A teor do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: ANDRÉ DE ARRUDA2.Benefício 

concedido: Auxílio doença.3.Data do início do pagamento: 

21/05/20154.Renda mensal inicial: 1 salario mínimo.5.Data início do 

pagamento: 10 (dez) dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha 

sido implantado).Nestes termos, saem todos intimados. Dou por intimado o 

INSS, uma vez que o mesmo foi devidamente intimado para o ato e não 

compareceu. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e 

nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Marcus Vinicius Fraga Soares, Cleyton Cesar Ferreira 

de Arruda, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Lubia Camilla Pinheiro 

Gorgete, Emanuel da Silva Souza, Marcelo Alberto dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443/MT, Anilton Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, DAVID 

SEABRA JUNIOR - OAB:23097/O, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, 

Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES 

MELO - OAB:16291/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, 

Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:9098/O, Waldir Caldas 

Rodrigues - OAB:6591

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de pedido de retirada do equipamento de tornozeleira eletrônica 

formulado pela ré THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Verifica-se que a ré fora condenada a 4(quatro) anos, 5(cinco) meses e 

10(dez) dias de reclusão e 40(quarenta) dias-multa, iniciando o 

cumprimento no regime inicial semiaberto, condicionado ao uso de 

tornozeleira eletrônica. (ref. 494)

Manifestação do IRMP à ref. 606.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento. Decido.

Ciente de que o uso da tornozeleira eletrônica fora medida cautelar 

aplicada na sentença de ref. 494, não sendo o caso de execução de 

pena;

Considerando o fato de que a ré fora condenada e ainda possui pena 

substancial a ser cumprida, e que quaisquer progressões deverão ser 

analisadas pelo juízo da Execução;

Considerando a inteligência do art. 146-D da LEP:

 “Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;”

Considerando que a ré não apresentou nos autos quaisquer motivos reais 

ou provas que fundamentem seu pedido, e que não houve qualquer 

alteração processual ou fática que justificasse o deferimento de tal 

medida;

INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica da ré THASSIANA 

CRISTINA DE OLIVEIRA.

Considerando que as devidas razões e contrarrazões foram 

apresentadas, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

observadas as formalidades legais, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49301 Nr: 2285-84.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Tigrão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Malheiros dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Gaiva - OAB:6867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, e CONDENO a 

Requerida ao pagamento de R$ 501,19 (quinhentos reais e dezenove 

centavos) acrescido de correção monetária INPC a partir da data do 

evento danoso (última compra: 14.09.2006), e juros moratórios de 1% ao 

mês corrigidos a partir da citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119565 Nr: 914-41.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rogério Assunção 

da Costa Stefan - OAB:7030/MT, FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência da testemunha Lucas Souza Macedo para que 

surta seus efeitos legais.

2. Não havendo requerimento de diligências, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

3. Vistas sucessivas para alegações finais escritas para o MP, e após 

Defesa.

 4. Após devolva-se os autos conclusos.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143127 Nr: 5455-83.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para DECLARAR a 

inexistência do débito das faturas de maio a agosto de 2017, fevereiro a 

julho de 2018, setembro e outubro de 2018, dezembro de 2018 e de janeiro 

a agosto de 2019, referente as cobranças da unidade consumidora 

6/1392114-3, devendo na prefacial dos meses de maio/2008 a 

dezembro/2009, devendo requerida recalcular as faturas questionadas na 

prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses, 

contados na fatura questionada, e CONDENAR a Requerida a pagar título 

de danos morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo tais 

valores ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do 

desembolso acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do 

NCPC.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 3317-75.2019.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO intimação da parte requerente, por meio do advogado 

constituido nos autos, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a manifestação do requerido de fl. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130436 Nr: 4571-88.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lisboa de Campos Silva, ANTONIO 

LISBOA DE CAMPOS SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO OK

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal em face de ANTONIO LISBOA DE 

CAMPOS SILVA ME.

Visto que, o executado devidamente ciente da ação não apresentou 

manifestação ou efetuou o pagamento da dívida.

Diante disso, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome dos 

executados ANTONIO LISBOA DE CAMPOS SILVA ME, CNPJ: 

05.940.031/0001-46 no valor de R$ 13.307,14 (treze mil e trezentos e sete 

reais e quatorze centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

façam os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17894 Nr: 116-61.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRdSS, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Gaíva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493/MT, Marciliane Guerra da Silva - OAB:15011-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Certifico que os autos foi retirado em carga pelo Advogado Luis 

Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT representante do polo 

passivo que até a presente data não foi devilvido à secretaria. Assim, nos 

termos do artigo 431, CNGC prodedo a intimação do patrono acima citado 

para devolução dos autos no prazo de 3(três)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118060 Nr: 500-43.2016.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETE ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo de suspensão do feito, 

determinado conforme a Decisão de Ref. 76, e nada foi requerido. Sendo 

assim, remeto os autos à Defensoria Pública para manifestar o que 

entender de direito dentro do prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 1504-18.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível e Lubrificantes 

Poconé Ltda - ME, Antonio Sebastião da Costa Marques, Indalécio da 

Costa Marques Filho, Salvador da Costa Marques, Marcio da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu os 180 dias de suspensão dos autos 

requerido na ref. 35 pela parte exequente, portanto procedo a intimação 

da parte exequente para o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121149 Nr: 1323-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDS, FdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS, RMR, LMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando manifestação de ref. 51, intime-se o patrono da parte autora 

para que emende a inicial regularizando o polo passivo do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Após, devidamente regularizado o polo passivo, DETERMINO a intimação 

da equipe multidisciplinar do juízo a fim de que proceda o estudo 

psicossocial na residência em que residem os infantes Rafael e Renan, 

apesentando relatório conclusivo, visando verificar a atual situação dos 

mesmos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC, ante o 

exposto, cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

CITE-SE as partes em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para 

que compareça à audiência designada.

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se

Às Providências.

 Kátia Rodrigues Oliveira
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54368 Nr: 324-74.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAeSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 PROCEDER a intimação da parte Exequente, a fim de requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121149 Nr: 1323-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDS, FdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS, RMR, LMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do patrono da parte autora, conforme Despacho de 

Ref. 54, para que emende a inicial regularizando o polo passivo do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162059 Nr: 4970-49.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda de Moraes Sales Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimara da juntada de ref 39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152280 Nr: 1184-94.2018.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAeS, Andreia Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Elias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:170025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Inventário com Pedido de Adjudicação sob o Rito de 

Arrolamento Sumário.

Ocorre que, este juízo proferiu decisão para que procedesse a intimação 

do requerente afim de comprovar, por meio de demais documentos 

constantes nos autos, a necessidade à concessão do beneficio da 

assistência judiciaria gratuita , sob pena de indeferimento, ou para que a 

mesma efetuasse o recolhimento das custas processuais sob pena de 

extinção, no entanto, não o fez. (ref. 12).

É o relatório.

Decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte autora foi intimada a 

providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele existente que lhe 

impede o prosseguimento, qual seja, comprovação a necessidade à 

assistência judiciaria gratuita ou de pagamento das custas processuais, 

mas deixou que se escoasse o prazo, sem qualquer providência, 

deixando de realizar os atos que lhe eram cabíveis.

Sendo essas condições consideradas essenciais ao desenvolvimento da 

ação, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Ademais, se passaram mais de 02 (dois) meses desde a decisão que 

determinou a intimação para que a parte promovesse as devidas 

providencias.

 Certificada a ausência de manifestação á ref. 17.

Ante a ausência do autor por não providenciar os atos que lhe incumbiam, 

com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122766 Nr: 1692-11.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdM, MCMdA, RVMdA, ILMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFG, JPdAF, JPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 Procedo a intimação da parte Executada, com base no Art. 528 do 

CPC/2015, para que, em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

consignando-se que, se não houver pagamento das parcelas vencidas 

anteriores à propositura da demanda ou justificativa no prazo legal, além 

de mandar protestar o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110742 Nr: 1792-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Gosmann Camargo Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte Requerente, para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 10 (dez) dias, adotando as medidas que lhe forem 

cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51379 Nr: 2838-34.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, MAdSA, LMSA, LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que na ref. 56 a exequente requereu a suspensão do 

processo por 180 dias, certifico mais que transcorreu o prazo, com isso 

devolvo os autos a exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61857 Nr: 1931-25.2010.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Arges Oliva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozires Oliva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 PROCEDER a intimação da parte Autora para o cumprimento da Decisão 

de Ref. 65 itens F, f1; f2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365 Nr: 225-90.1999.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1.035B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:13571-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B/MT, Gracielle de Almeida 

Campos - OAB:10847/MT, Helenise Sesti Reghelin - OAB:57752/RS, 

João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT, João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, 

Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos 

Caceres - OAB:26822-B/PR, Nagib Kruger - OAB:4419/MT, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656/MT, William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.076,35 (Três mil e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 3547. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Poconé aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85153 Nr: 321-17.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morrinho Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a exequente requereu a suspensão do processo 

por um ano ref. 17, certifico mais que já decorreu o prazo de um ano, com 

isso devolvo os autos à exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88315 Nr: 1180-33.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Unibanco S/A - ITAUCARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NUNES RONDON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cetifico para informar a parte autora que não foi possivel visualizar a 

petiçãode ref 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102079 Nr: 2488-70.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Vicente Guido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 2614-23.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte Exequente, para adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação no prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102464 Nr: 2620-30.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Luiza Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102471 Nr: 2627-22.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Taques Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103348 Nr: 2918-22.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Almeida Gonçalves - 

OAB:13355/MT

 Intimar o advogado da parte ré, para comparecer na audiência 

redesignada para o dia 24/03/2020, às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120936 Nr: 1262-59.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia de Souza Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente, para que especifique, de forma fundamentada, 

as provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão; devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas 

caso haja interesse na produção de prova oral.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122525 Nr: 1645-37.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luis da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL Administradora de Consórcios LTDA, 

ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Patini - 

OAB:11660/MT, Edemilson Koji Motoda - OAB:231747/SP, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Procedo a intimação das partes, para que especifiquem, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão; devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131146 Nr: 321-75.2017.811.0028

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Antonia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Walter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte Requerente, para especificar, no prazo de 

05 (cinco) dias, as provas que pretende produzir, justificando-as com 

objetividade, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147962 Nr: 7924-05.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Conceição de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação da parte exequente, para que tome conhecimento da 

Sentença de Ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 1407-47.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei de Almeida Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 
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OAB:5436-O/MT, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 Certifico para intimar a parte autora a juntada de ref 50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153125 Nr: 1548-66.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liseu Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 /MG, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417/A

 Certifico para intimar a parte autora da juntada de ref 49, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 35062 Nr: 1819-27.2008.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Lucio Marques da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:226132/SP, José Martins - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 35062

SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de uma ação de Busca e Apreensão em face de Sandro Lucio 

Marques da Costa.

Em observa-se que a ultima manifestação da parte autora foi em 

15.10.2018 à ref. 86, tendo seu pedido indeferido, após, intimado para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção, tendo o mesmo se mantendo inerte conforme certidão em ref. 93.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Veja-se que a parte, apesar de intimada por meio do patrono não 

manifestou interesse no prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os 

atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono da 

causa por mais de 30 (tinta) dias sem que houve-se manifestação.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

CONDENO o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 3112-95.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

 Defiro o pedido de ref. 53.

 Para tanto, com fundamento artigo 40, §2º da Lei 6.830/80 DETERMINO o 

arquivamento do presente feito, sem baixa na distribuição, sem prejuízo ao 

seu desarquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114304 Nr: 2784-58.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento- Procurador Federal - OAB:

 Certifico para intimar a parte autora o retorno dos autos, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48281 Nr: 2054-57.2009.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Quinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte Inventariante, para que junte aos autos os 

documentos previstos na petição de Ref. 16(ITCD e Certidão Negativa de 

Débitos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142262 Nr: 5047-92.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica a 

requerida condenada no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser revertida em prol do advogado 

da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112096 Nr: 2157-54.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SANTANA ARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112096

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANC 

HONDA S/A em face de ALBERTO SANTANA ARANHA.

Diante da inexistência de valores nas contas da executada, conforme 

tentativa de bloqueio via BacenJud (ref. 72), DEFIRO os pedidos do 

exequente contidos na juntada de petição de ref. 77.

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

A requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de cópias de 

declaração de imposto de renda é providência de caráter restrito, pois 

constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, 

consoante o artigo 5º, X , da CF .

Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 Dito isso, indefiro o respectivo pedido

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61374 Nr: 1855-98.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Marques & Fontes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

 Defiro o pedido de ref. 44.

Para tanto, com fundamento artigo 40, §2º da Lei 6.830/80 DETERMINO o 

arquivamento do presente feito, com baixa na distribuição, sem prejuízo ao 

seu desarquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162108 Nr: 4982-63.2018.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS, FGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

BENEDITO JOÃO DA SILVA e FATIMA GERALDA DA SILVA postula a 

homologação do acordo na presente demanda.

 Narra na petição que o casal na constância do casamento adquiriu um 

imóvel e 2 motocicletas.

O casal durante a sua vida matrimonial, tiveram quatro filho, entretanto, 

todos maiores de idade.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 125, incisos II e IV do Código de Processo Civil, que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. 

Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Dessa forma, verifica a presença dos requisitos legais a validar o acordo, 

o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo apresentado à ref. 29, consequentemente, julga extinto o 

processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118589 Nr: 651-09.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETS, MSdC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

POCONÉ-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que remeto os autos à Defensoria Pública, na qualidade 

de advogada da parte Requerente, conforme o art. 183, §1º do NCPC, 

pare que apresente a atualização dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84800 Nr: 181-80.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosineth de Souza Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que na Sentença de Ref. 69, foi homologado o pedido de 

desistência proposto pelo requerente e, com fundamento no artigo 485, 

VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Assim, para que as partes tomem conhecimento da Sentença 

encaminho ao DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102074 Nr: 2483-48.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ergil Anunciação dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162431 Nr: 5086-55.2018.811.0028

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Gonçalves Mendes, Elisa Goncalina Mendes 

Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando manifestação da parte autora à ref. 23, CITE-SE eventuais 

interessados e dê-se vistas ao MP para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias na forma do art.109 da Lei 6.015/73.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163425 Nr: 5375-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Valentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Benedita Neponoceno e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. A senhora ALZIRA MARIA DA SILVA foi ouvida como testemunha do 

juízo.

2. Vista para alegações finais escritas para o polo ativo, bem como vista 

ao Ministério Público.

3. Compra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95480 Nr: 286-23.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC- Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarine de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC S/A 

em face de MARIA CATARINE DE BARROS.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 30 (trintas) dias, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada (ref.63/72), não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono, conforme demonstrado na 

certidão à ref. 73.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto.

Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Custas ao autor.

 ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95593 Nr: 306-14.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdR, MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação de guarda movida por Maricelma de Oliveira, requerendo 

a guarda da menor Kamilly Vitoria Silva da Rocha em face de Reydene 

Pereira da Rocha e Marielbe Marcia da Silva.

À ref. 60 houve intimação do Defensor nomeado para apresentar 

contestação.

 À ref. 61 o Defensor nomeado, sendo ele o Dr. Jander Tadashi Babata 

apresentou contestação por negativa geral.

 À ref. 64 a autora manifestou pelo julgamento do feito.

 À ref. 73 o IRMP manifestou favorável ao pedido da autora contido na 

petição inicial.

 À ref. 76 a ação fora sentenciada.

À ref. 95 o requerido apresentou contestação, mesmo com o julgamento 

do mérito da ação, motivo pelo qual, DEIXO de analisar a petição de 

defesa.

Dessa forma, CERTIFIQUE-SE o Transito em julgado, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 69814 Nr: 1253-73.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Rocha da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, estando satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o 

que faço, com fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015 c/c 

art. 226, da Constituição Federal, para HOMOLOGAR o acordo que consta 

na ref. 139 pactuado no que tange às condições que o 

regerão.P.R.I.C.Expeça-se o necessário. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94590 Nr: 16-96.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Maria da Silva Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar proposta 

por OMNI S/A – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

HELENA MARIA DA SILVA TRINDADE.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 30 (trintas) dias, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada (ref.73 e ref. 76), não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Diante da inércia do autor em promover os atos que lhes competem, uma 

vez que não efetuou o depósito das diligências, tendo o feito permanecido 

paralisado por 30(trinta) dias.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Custas, ao autor.

 Proceda-se o recolhimento da Carta precatória de ref. 70/71 independente 

de seu cumprimento.

 ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145574 Nr: 6587-78.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson de Almeida Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:16832

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal movida em face de JOELSON DE ALMEIDA 

BARROS pela suposta prática do crime tipificado no art. 180, § 3º, do 

Código Penal.

Apresentada resposta a acusação, o réu pugna pela rejeição da denúncia 

e consequente absolvição sumária, tendo em vista a ausência de justa 

causa e atipicidade da conduta.

É o necessário.

Fundamento e decido.

A justa causa no processo penal significa a existência de um lastro 

probatório mínimo de materialidade e autoria do delito em comento.

Ou seja, deve haver indícios mínimos de que o crime ocorreu e de que o 

denunciado é o autor do delito, caso contrário, a denúncia deve ser 

rejeitada por ausência de justa causa.

Necessário destacar que tais vestígios não se tratam de provas 

irrefutáveis, mas sim, meros indícios. Isto porque, nesta fase do processo 

prevalece o corolário in dubio pro societate, até porque o momento 

oportuno para se provar a materialidade e autoria do delito será durante a 

instrução processual.

Consta nos autos que o denunciado adquiriu coisa que por sua natureza 

ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição que 

oferece, deveria presumir obtida por meio criminoso, demonstrando indício 

mínimo de autoria e materialidade, bem como a tipicidade da conduta, uma 

vez que o suposto delito praticado pelo denunciado se adequa ao previsto 

no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Pelos elementos até agora colacionados aos autos, constata-se a 
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existência de lastro probatório suficiente para desencadear a persecução 

penal, motivo pelo qual, restou demonstrado o caso de rejeição da 

denúncia, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de rejeição da denúncia.

Destarte, ratifico a decisão que recebe a denúncia iniciando a fase de 

instrução probatória, considerando que não restaram configuradas 

nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de Janeiro de 

2019 às 15h00min.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intimem-se as testemunhas e o acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148967 Nr: 8395-21.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário proposta por 

AGOSTINHO MANOEL DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Recebido a petição inicial à ref. 5.

Apresentada a contestação em ref. 14.

Replica a contestação à ref. 20.

Audiência realizada à ref. 23, onde nota-se que a patrona da parte autora 

requereu prazo de 05 (cinco) dias para juntar os documentos, sendo 

segunda via de nascimento das filho e certidão de casamento.

Sendo assim, deferido o pedido da autora para que a mesma juntasse no 

prazo estipulado, sob pena de extinção do feito.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou apenas uma 

certidão de nascimento, ficando assim cumprida parcialmente a decisão de 

ref. 24.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, no caso versando, não vislumbro nos autos início razoável de 

prova material, a autora devidamente intimada, deixou de juntar aos autos 

a documentação necessária à formalização de provas da comprovação 

da matéria, bem como, não manifestou interesse no prosseguimento no 

feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III e IV, do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários 

para a obtenção do benefício pretendido.

Pela sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC/2015, ficando SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, 

§2º e 3º do CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152366 Nr: 1205-70.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLP, ÉSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Em consonância com a decisão proferida em audiência, ref. 77, vistas as 

partes acerca do Laudo da equipe multidisciplinar.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 150208 Nr: 331-85.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlucio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS

Cuida-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por 

CARLUCIO JOSÉ DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Alega o autor que o pedido administrativo foi indeferido por alegada não 

comprovação de dependência econômica.

Com a inicial, vieram os documentos.

 A parte requerida apresentou contestação (ref. 9).

É o relatório.

 Decido.

 O pleito não merece acolhido, já que o(a) autor(a) não logrou comprovar a 

qualidade de segurado do “de cujus”.

 Ademais, não consta dos autos início de prova material, eis que os 

documentos juntados não se mostram idôneos para tal fim, saliento ainda 

que na certidão de óbito demonstra o estado civil do de cujus como 

divorciada, demostrando assim, a não comprovação do Senhor Carlucio 

José da Silva como segurado do de cujus.

 Para a prova do alegado deveria o(a) requerente juntar aos autos 

documentos comprovadores do recolhimento anterior à data do óbito, e 

que fossem hábeis a preservar a qualidade de segurado do de cujus, o 

que não se verifica, de sorte que, inexistindo início de prova material a 

corroborar a versão apresentada, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe.

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art.485, I do CPC/2015, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, ficando a(o) 

autor(a) isenta do pagamento das custas e despesas processuais, uma 

vez que defiro a Assistência Judiciária Gratuita.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153544 Nr: 1724-45.2018.811.0028

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: QCdS, RBP, JEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

DEFIRO o parecer ministerial de ref. 25, para tanto expeça-se carta 

precatória para a comarca de Cuiabá-MT, para que proceda a elaboração 

do estudo psicossocial na residência dos atuais responsáveis por Hugo 

José da Silva, no endereço contido em ref. 25, apesentando relatório 

conclusivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152922 Nr: 1458-58.2018.811.0028

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter da Silva Junio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter da Silva, Dorcas de Arruda Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ROBSON ANDRADE DO 

CARMO - OAB:23119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Suprimento Judicial de Consentimento para Casar 

proposta por VALTER DA SILVA JUNIOR.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 30 (trinta) dias, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada em duas oportunidades, sendo u a primeira por 

sua patrono conforme ref. 32/35 e à ref. 47, tendo o mesmo não 

manifestado interesse no prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os 

atos e diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito. Ademais, o autor já possui idade núbil,o que torna 

prejudicado o pedido.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

CONDENO o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$ 200,00 (duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153547 Nr: 1727-97.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdS, TMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Alimentos movida por Gustavo Mendes da Silva, 

representado por sua genitora Tania Mendes Teixeira em face de José 

Benedito da Silva.

 À ref. 35 fora proferida sentença de mérito.

 À ref. 37 intimada a parte autora para tomar ciência quanto a sentença, 

nota-se erro material, considerando que a parte autora é assistida pela 

Defensoria Publica, de modo que as intimações são feitas por meio de 

remessa com fundamento no artigo 183, § 1º do CPC/2015.

Desse modo, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar NULO os atos 

decorridos após a sentença de ref. 35, pelo que determino a intimação da 

parte autora, atentando-se a secretaria da vara que a mesma deverá ser 

feito atrás de REMESSA, devendo ainda dar ciência ao MPE quanto a 

sentença.

Após CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 2514-34.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessiane Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124485 Nr: 2267-19.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Amorim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147343 Nr: 7681-61.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciele Francisca de Amorim, BdAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente por meio de seu advogado constituído, acerca 

do recurso de apelação juntado na ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119421 Nr: 835-62.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o erro 

material e omissão da sentença proferida e em consequência, DECLARO à 

isenção do pagamento das custas processuais a autarquia ré, Instituto 

Nacional do Seguro Social.Onde se lê:“Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.”Passe a constar:“CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art. 85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Isentando-a 

do pagamento de custas processuais.”P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97046 Nr: 824-04.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, V, do CPC, JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito a presente ação ante ao 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada.Pela sucumbência, 

CONDENO o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, ficando suspensos 

os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez 

que DEFIRO a assistência judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155473 Nr: 2428-58.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por EDNA CRISTINA 

GONÇALVES em face INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 Instada, a requerida deixou transcorrer o prazo, mantendo-se inerte 

conforme certidão à ref. 40.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária.

 Fundamento e decido.

Considerando a manifestação da requerida, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da requerente, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados entre a ref. 23/25.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a impugnada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

Desse modo, expeça-se ofício requisitório, via RPV, com observância aos 

valores acima homologados.
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Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153643 Nr: 1762-57.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Gomes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar acerca da 

juntada do recurso de apelação juntado na ref. 62

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153645 Nr: 1763-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Camara Municipal, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - 

OAB:16928/MT, Raniele Souza Maciel - OAB:23424/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Em que pese a intimação da Fazenda Municipal ser feita por remessa, as 

partes saíram intimadas da audiência instrutória para apresentação de 

memoriais finais no prazo de 05 dias.

Nessa toada, ceritfique-se se houve apresentação das alegações finais 

pelos requeridos Município de Poconé e Câmara Municipal, bem como sua 

tempestividade.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157687 Nr: 3248-77.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Penhora, mediante 

emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164735 Nr: 5756-93.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - OAB:6808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Nos termos do art. 1.023, §2º do CPC/2015 INTIME-SE o Embargado, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade do recurso de 

Apelação interposto.

Se tempestivo, RECEBO o recurso de Apelação, pelo que INTIME-SE o 

Embargante para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Decorrido os prazos, CERTIFIQUE-SE.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 168385 Nr: 457-04.2019.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerci Lopes Rampeloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eliza Boabaid Dorileo, BENEDITO JOACY 

DORILEO, Rosane Conceição Arruda Dorileo, Espolio de Emanoel Alfredo 

Dorileo, ISA FALCÃO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615

 DESPACHO

VISTOS,

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que 

pretendem produzir.

Postergo a análise do pedido de substituição do polo passivo para a 

ocasião do saneamento da ação.

Com a manifestação, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41794 Nr: 298-13.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC - Industria, Comercio, Exportação e 
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Importação Ltda, Alessandra Lu Wojcik Borges, Erick Lee Wojcik, Karina 

Lu Wojcik, Josias Adão de Campos, Ari Wojcik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JÚNIOR - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Wojcik - OAB:11577

 DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 75 pelo prazo de 90 dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora via remessa para requerer o 

que entender de direito no prazo de 48 horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71446 Nr: 1602-76.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rondon de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 Certifico e dou fé para que a parte exequente de ciência da penhora 

efetivada nos autos de Ref. 85, a fim de que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92692 Nr: 2258-62.2013.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Roberto Fontolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefene Laura da Silva Curado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:57897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração STEFENE LAURA DA SILVA 

CURADO em face da sentença de ref. 38.

Sustenta a Embargante que fora proferida à Ref. 38 sentença sem 

resolução de mérito que condenou erroneamente a Embargante ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, tendo em vista que o 

Embargado desistiu da ação e por isso ela foi extinta.

 Devidamente intimado o Embargado nada manifestou.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

O Embargos de Declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 A Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença contém erro material quando da condenação à custa e 

honorários advocatícios.

Analisando minuciosamente a sentença atacada verifico que os embargos 

merecem provimento.

Isto porque consta na sentença embargada que quem deu causa a 

extinção da demanda foi o pedido de desistência da ação realizado pelo 

Embargante nos autos de código 85893.

Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de retificar 

a sentença embargada, com fundamento no art 1022 inciso III do CPC, nos 

termos que seguem, mantendo inalteradas as demais disposições:

Onde se lê:

 “CONDENO o Embargado no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do 

CPC/2015.”

Passe a constar:

“CONDENO o Embargante Angelo Roberto Fontolan ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, 

§2º do CPC/2015.”

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103401 Nr: 2938-13.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Monge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, V, do CPC, JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito a presente ação ante ao 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada.Pela sucumbência, 

CONDENO o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, ficando suspensos 

os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez 

que DEFIRO a assistência judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105848 Nr: 422-83.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Luzia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO a figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários diante da concessão do benefício da justiça 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106672 Nr: 681-78.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmael Pinto de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO a figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários diante da concessão do benefício da justiça 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110390 Nr: 1710-66.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora embargada, não 

verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório aventado. Ante o 

exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via 

processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em 

todos os seus termos. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114127 Nr: 2733-47.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, estando satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o 

que faço, com fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015 c/c 

art. 226, da Constituição Federal, para HOMOLOGAR o acordo que consta 

na REF. 78 pactuado no que tange às condições que o regerão.INDEFIRO 

o pedido de expedição de termo de penhora e Avaliação. 

P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114841 Nr: 2923-10.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista Duarte, Dani Mussa Sarah, 

Ataktudo com Atacadista de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANGELISTA DUARTE, Cpf: 

76342050104, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido DANI 

MUSSA SARAH, Cpf: 05739735718, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido ATAKTUDO COM ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, 

CNPJ: 04789448000197, Inscrição Estadual: 13.205.407-8. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de EVANGELISTA DUARTE, DANI 

MUSSA SARAHE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de falta de recolhimento ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2573/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/02/2015

 - Valor Total: R$ 1.449.760,00 - Valor Atualizado: R$ 1.449.759,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHOVISTOS,Considerando que a ação foi 

proposta em 2015 e até a presente data o executado não fora encontrado 

para responder a ação, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, para 

tanto, cite-se o executado por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias 

– art. 257, inciso III do CPC/2015. Decorrido in albis o prazo do edital e da 

resposta, por passar a se tratar de réu revel citado por edital, nos termos 

do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeia-se 

como Curador Especial a Defensoria Pública.Cetifique-se quanto ao 

decurso do prazo.Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josiane de Arruda Silva 

Falcão, digitei.

Poconé, 13 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118286 Nr: 559-31.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO MARTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT
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 Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, V, do CPC, JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito a presente ação ante ao 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada.Pela sucumbência, 

CONDENO o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, ficando suspensos 

os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez 

que DEFIRO a assistência judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118419 Nr: 589-66.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais proposta por Erica 

Cristina de Oliveira em face da empresa Energisa S.A.

Conforme afere-se da ref. 26, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, bem como, alternativamente a comprovação da 

necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118437 Nr: 595-73.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a decis 

ão em todos os seus termos.P.I.CTransitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127615 Nr: 3246-78.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEY MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 54, para tanto, cite-se o requerido para contestar 

no prazo legal via AR.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138243 Nr: 3307-02.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença de ref. 

52.

Sustenta a Embargante que fora proferida à ref. 52 sentença de mérito de 

improcedência da ação que não condenou o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios.

 Houve impugnação. (ref. 68)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

O Embargos de Declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 A Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença foi omissa quando da condenação à honorários 

advocatícios.

Analisando minuciosamente a sentença atacada verifico que os embargos 

merecem provimento.

Isto porque não consta na sentença embargada a condenação referente 

aos honorários advocatícios.

Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de retificar 

a sentença embargada, com fundamento no art 1022 inciso III do CPC, nos 

termos que seguem, mantendo inalteradas as demais disposições:
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Onde se lê:

 “CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC.”

Passe a constar:

“Pela sucumbência, CONDENO o Autor no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/2015, ficando 

suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, 

uma vez que este fora beneficiado pela assistência judiciária gratuita em 

decisão à ref. 4.”

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139187 Nr: 3719-30.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gasparotto, Volmar Jacobs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Pinto Biancardini - 

OAB:5009/MT, JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14904/MT, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 DESPACHO -

 VISTOS,

Defiro o pedido de substituição da testemunha.

Para tanto, DESIGNO o dia 26 de março de 2020 às 16h30min para oitiva 

do Policial Militar João Gonçalves de Oliveira.

No que tange ao pedido de envio de ofício ao Batalhão em que a 

testemunha está lotada, intime-se o requerente para indicar no prazo de 

05 dias, o Batalhão em que o Policial está de serviço, a fim de que seja 

oficiado para intimação, sob pena de preclusão.

Intimem- se as partes da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143515 Nr: 5605-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCIO MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164942 Nr: 5808-89.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DA CARNE LTDA, Paulo Sergio da 

Cruz, Jhuam Pedro Eberhart Scheider Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o 

pedido monitório, declarando resolvido o processo, com o exame do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

o que faço para constituir de pleno direito como título executivo judicial os 

quatorze cheques que instruem a inicial.Consequentemente, constituo de 

pleno direito o título executivo judicial (artigo 701, §2º do CPCP), no 

montante de R$ 121.213,89 (cento e vinte e um mil e duzentos e treze 

reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) 

e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 

do Novo Código de Processo Civil.Por ter sucumbido, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação devidamente 

corrigido, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.P.I.C.Transitada em julgado, 

não havendo requerimentos, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149193 Nr: 8490-51.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A - MT

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal movida em face de EDIL DOMINGOS DE OLIVEIRA 

pela suposta prática do crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei nº 

12.826/2003.

Apresentada resposta a acusação, o réu pugna pela rejeição da denúncia 

e consequente absolvição sumária, tendo em vista a ausência de justa 

causa e atipicidade da conduta.

É o necessário.

Fundamento e decido.

A justa causa no processo penal significa a existência de um lastro 

probatório mínimo de materialidade e autoria do delito em comento.

Ou seja, deve haver indícios mínimos de que o crime ocorreu e de que o 

denunciado é o autor do delito, caso contrário, a denúncia deve ser 

rejeitada por ausência de justa causa.

Necessário destacar que tais vestígios não se tratam de provas 
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irrefutáveis, mas sim, meros indícios. Isto porque, nesta fase do processo 

prevalece o corolário in dubio pro societate, até porque o momento 

oportuno para se provar a materialidade e autoria do delito será durante a 

instrução processual.

Consta nos autos que em buscas no interior da residência, onde 

localizaram uma caixa de munições calibre 38, demonstrando indício 

mínimo de autoria e materialidade, bem como a tipicidade da conduta, uma 

vez que o suposto delito praticado pelo denunciado se adequa ao previsto 

no artigo 12, caput, da Lei nº 12.826/2003.

Pelos elementos até agora colacionados aos autos, constata-se a 

existência de lastro probatório suficiente para desencadear a persecução 

penal, motivo pelo qual, restou demonstrado o caso de rejeição da 

denúncia, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito de rejeição da denúncia.

Destarte, ratifico a decisão que recebe a denúncia iniciando a fase de 

instrução probatória, considerando que não restaram configuradas 

nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de Janeiro de 

2019 às 13h30min.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intimem-se as testemunhas e o acusado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166928 Nr: 6349-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Deifite do Carmo Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Dalloca de Paula - 

OAB:20.075/O

 SENTENÇA

VISTOS,

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de CARLOS DEIFITE DO CARMO MACIEL pela suposta 

prática do crime descrito nos artigos 33, caput da Lei nº. 11.343/2006.

Narra a denúncia que no 05 de Dezembro de 2018, por volta das 

19h05min, na BR 070, KM 635, nesta comarca, o denunciado foi preso em 

flagrante transportando e/ou trazendo consigo consigo e ocultando com a 

finalidade de mercancia o equivalente a 8,145kg (oito quilos e cento e 

quarenta e cinco gramas) de substância entorpecente análoga a cocaína, 

sem autorização e/ou em desacordo com regulamentação legal ou 

regulamentar, nos termos da portaria nº 344 de 12/05/1998.

Consta na peça acusatória que a Polícia Rodoviária Federal realizou a 

apreensão em fiscalização de rotina emanaram ordem de parada ao 

veículo Honda/Civic LXL, de cor preta, placas NNP-7771, conduzido pelo 

denunciado, ocasião que o denunciado ao ser indagado apresentou 

incomum nervosismo pela abordagem entrando em contradição sobre o 

local de destino e tempo de viagem. Em seguida, os agentes policiais 

procederam a vistoria no interior do veículo e localizaram 1 (uma) sacola 

amarela, contendo 8 tabletes de substância análoga à pasta base de 

cocaína, ocultada em um compartimento preparado - “mocó” - no lado 

direito do automóvel

A denúncia foi recebida em 12 de Fevereiro de 2019 (ref. 27).

Defesa Prévia apresentada à ref. 19.

Designada audiência, realizou-se o interrogatório do réu, conforme se 

verifica em ata de audiência e mídia acostada aos autos à ref. 47.

Testemunha PERICLES VENANCIO DOS SANTOS ouvida à Ref. 127.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado nos exatos termos da inicial (ref. 139)

A defesa a seu turno, pugnou pela fixação da pena base no patamar 

mínimo, aplicação da atenuante de confissão, e atenuante do §4º artigo 33 

da Lei 11.343/06.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o 

Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido 

e regular do processo.

Não havendo nulidades a serem analisadas, passo ao mérito da demanda.

DA MATERIALIDADE

Preliminarmente passo a tecer algumas considerações acerca do crime 

tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, o qual versa indícios de 

materialidade e autoria sobre a figura do réu.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no 

que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar 

dependência.

Nota-se no disposto no art.33 que diversas são as condutas que se 

enquadram como crime pelo disposto no referido artigo e não 

necessariamente somente a venda da droga. Em verdade, quaisquer 

destas práticas causam reflexo direto na sociedade, causando danos de 

natureza diversa.

Nos ensinamentos de Guilherme de Sousa Nucci, em sua obra Leis Penais 

e Processuais Penais Comentadas, podemos observar:

 “(...) Em conclusão o crime de trafico ilícito de entorpecentes é infração 

penal de perigo, representando a probabilidade de dano à saúde das 

pessoas, mas não exige a produção de tal resultado para a sua 

consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite ao infrator a prova 

de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois as regras de 

experiência já demonstraram à saciedade não ser conveniente à 

sociedade a circulação de determinado tipo de drogas, pois geradoras de 

maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso (...)”. (fls. 

767).

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova 

flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado 

seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os 

elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a 

atividade ilícita.

 Tenho, portanto, que a materialidade delitiva restou devidamente 

comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 7), 

Inquérito Policial nº 341/2018 (fl. 6), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 

14), Laudo de Preliminar de Constatação (fls. 17) constando tratar-se de 

cocaína, Laudo Pericial às fls. 177/181 qual confirmou a constatação 

preliminar e Boletim de Ocorrência fls. 8/13.

Com efeito, verifico que a perícia acostada aos autos foi assinada por 

Perito Oficial Criminal, bem como o entorpecente objeto da análise é de 

fácil identificação, além de estar corroborada com a confissão do 

acusado, que declarou que estaria fazendo o transporte da droga, 

negando em juízo ser usuário.

Nesse sentido é o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE 

DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE 

PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE 

COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE 

CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI 

O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. 

EMBARGOS PROVIDOS.

 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo 

toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade 

delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não 

podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção 

cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a 

formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª 

Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação 

excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa 

ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele 

permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por 

perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso 

porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga 

apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou 

não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no 

laudo definitivo.

 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações 

com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que 

comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também 

fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados 

"narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em 

uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1056 de 1782



 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito 

criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, 

entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes 

pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do 

delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de 

constatação.

 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão 

isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a 

materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar 

realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a 

autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito.

 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão 

embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público 

Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é 

acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.

(STJ - EREsp: 1544057 RJ 2015/0173496-7, Relator: Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2016, S3 - TERCEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2016)

Portanto, referida substância é entorpecente de uso proscrito no Brasil, 

podendo causar dependência física ou psíquica, estando relacionada na 

Lista F1 (Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil), da 

Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde (art. 66 da Lei n.º 11.343/2006), sendo 

encontrada no transporte com o acusado CARLOS DEIFITE DO CARMO 

MACIEL conforme documentos constantes no inquérito policial, oitiva das 

testemunhas em delegacia e confissão do próprio acusado.

DA AUTORIA

No que tange à autoria do delito de tráfico de substância entorpecente, 

observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio da 

flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do 

inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os 

fatos articulados na peça acusatória, bem como pela confissão do 

acusado.

A autoria especificamente do fato de transportar e/ou trazer consigo pelo 

réu resta induvidosa, considerando a proporção do material encontrado 

escondido dentro do carro qual o réu conduzia, destinado ao trafico de 

drogas correspondente a 8,145 kg (oito quilos e cento e quarenta e cinco 

gramas).

Em seu depoimento perante a autoridade policial (fls. 23/25) o acusado 

utilizou-se do seu direito em permanecer em silencio.

 Em seu depoimento perante o juízo (Ref. 47), o confessou a pratica da 

conduta ora tipificada, sustentando em síntese que uma pessoa chegou 

até ele e perguntou se ele poderia fazer a viagem, que como estava 

precisando do dinheiro caiu na tentação do dinheiro fácil; que um rapaz 

chegou e ofereceu um dinheiro pelo trabalho e ele topou, que era só levar 

o automóvel; que não sabe quem é a pessoa pois só teve contato por 

whatsapp e que quem o apresentou foi uma pessoa da Central de 

Abastecimento; que perguntaram se ele queria e quando ficou sabendo do 

trajeto aceitou fazer a viagem; que na hora ficou muito nervoso, e falou 

que tinha recebido o carro para entrega-lo; que iria receber em torno de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais); que o carro esta no nome dele; que o cara 

mandou ele ir para Natal dizendo que ele iria receber um carro lá que ele 

tinha comprado; que o cara mandou passar para o nome dele em Barra do 

Garça; que ele foi buscar a droga perto do posto Tuiuiu em Pontes e 

Lacerda; que um rapaz o encontrou lá, pegou o carro e mandou ele 

aguardar, e depois voltou com o carro e entregou o automóvel a ele; que 

ele deveria entregar o carro em Barra do Garça, onde pegaria um ônibus e 

iria embora.

 Durante o inquérito policial, os Policiais Rodoviários Federais, 

responsáveis foram uníssonos, relatando que durante a fiscalização de 

rotina, da abordagem do réu/condutor do veículo HONDA/Civic LXL FLEX 

de cor preta, Placas NNP-7771, perceberam que o condutor estava 

nervoso e entrou em contradição quando inquirido.

A testemunha FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER, policial Rodoviário 

Federal, afirmou em seu depoimento na delegacia Às fls. 20/21 “[...] QUE 

durante a fiscalização, o condutor se mostrou bastante nervoso e entrou 

em contradição algumas vezes, quando perguntado sobre o local de 

destino e tempo da viagem; QUE se utilizando de técnicas de buscas 

minuciosas no veículo, foi encontrado uma sacola amarela contendo 

tabletes aparentando ser de substancia análoga a pasta base de cocaína 

em um compartimento preparado para transporte de ilícitos (mocó) no lado 

direito do veículo; QUE a sacola contendo os tabletes foi pesada e deu 

8,170kg; QUE os tabletes foram retirados de dentro da sacola para 

pesagem dos tabletes, momento em que o depoente notou que havia uma 

espécie de areia, terra, tipo um cimento no interior da sacola; QUE a droga 

foi retirada da sacola, tendo os tabletes pesado 8,145kg; QUE os tabletes 

estão lacrados em fita adesiva, tipicamente utilizada para embalagem de 

drogas;[...]”

A testemunha PERICLES VENANCIO DOS SANTOS, policial rodoviário 

federal, confirmou em juízo seu depoimento prestado em delegacia às fls. 

18/19, e relatou à Ref. 127, em síntese que passou 28 dias na operação 

Égide em Poconé; que inicialmente o cidadão apresentou um nervosismo 

fora da realidade e durante a abordagem na entrevista que costumam 

fazer, ele entrou em contradição algumas vezes; que o acusado estava 

sozinho; que o acusado era natural no Ceara porém estava e um carro 

emplacado em um acidade perto de Cuiabá; que o carro tinha sido 

emplacado dois dias antes, e ele não sabia dizer qual o endereço de onde 

morava e não sabia nada sobre a cidade, apesar de dizer que morava lá, 

e isso chamou a atenção; que então começaram a fazer buscas no carro 

já que ali era um rota de droga e ele estava voltando sentido fronteira da 

Bolívia; que depois de 3 horas de procura encontraram a droga bem 

escondida; que não havia denuncia mas insistiram na procura pela história 

ruim contada pelo acusado; que o veículo não era de furto ou roubo, e 

estava inclusive em nome do acusado e ele havia transferido há dois dias 

o endereço para uma cidadezinha do Mato Grosso, só que o acusado é 

natural do Ceará; que encontraram só a droga, 8 tabletes de pasta base; 

que nesse caso especifico como desconfiaram que o acusado tinha 

alguma coisa, tanto pela contradição quanto pelo trajeto dele e endereço 

que ele não sabia, e que esses veículos que vem da fronteira costumam 

esconder a droga dentro do veículo; que eles abrem a lataria e fecham 

com solda novamente e colocam carpete; que realmente da trabalho 

encontrar; que os 8 tabletes estava dentro da caixa de ar na lateral direita 

do carro; que o único acesso foi retirar o pneu de estepe e abrir o mesmo 

buraco que soldaram para achar a droga.

Importante salientar, ainda, que os relatos dos policiais rodoviários 

federais são no sentido de como se deu a abordagem, busca pessoal, a 

apreensão da droga, bem como a forma como se deu a prisão do réu, tudo 

a corroborar a tese acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de 

policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais 

agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração 

ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de 

que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal 

credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente 

razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não 

defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua 

palavra serve para informar o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO 

DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE 

DROGAS.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

DESCLASSIFICAÇÃOPARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 

DEPOIMENTO DEPOLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO 

TRÂNSITO EMJULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO 

CRIMINAL.(...)4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os 

depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, 

merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em 

harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não 

conhecido. ” (STJ - HC 262582 / RS 6ª Turma rel. Min. Néfi Cordeiro j. 

10/03/2016).Nesse diapasão, as teses defensivas restam isoladas nos 

autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa, sempre com 

o devido respeito ao trabalho do combativo causídico do réu.”

E ainda corrobora a jurisprudência: “Os depoimentos de policiais, desde 

que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a 

condenação criminal.” (Enunciado n.º 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 

9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no 

bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela 

persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade 

e autoria do crime tráfico de drogas pelo acusado em conformidade com o 

descrito na exordial acusatória.

DISPOSITIVO
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Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para CONDENAR o acusado CARLOS DEIFITE DO 

CARMO MACIEL como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/2006.

A pena prevista para o crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33 da Lei 

11.343/2006) é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento 

de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 

11.343/2006

Atenta às diretrizes dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do 

Código Penal, passa-se a DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, 

quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade 

do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o 

comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no 

artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, 

com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a 

natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a 

conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de 

substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além no mínimo 

legal.

Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não 

havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus antecedentes a serem considerados.

Quanto à conduta social, verifica-se a total reprovabilidade de suas 

condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a 

sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o 

patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e 

adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e 

destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e 

contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. 

Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser 

tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que 

estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, 

apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua 

conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos 

da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em 

detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as consequências do 

crime, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada 

vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus 

consequentes delitos. Entretanto, não noto circunstancia extraordinária ao 

tipo penal a ser valorado.

Em relação à personalidade, entendida como uma estrutura complexa 

(psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação 

física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão 

psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

 Diante da natureza e a quantidade da substância apreendida, que no 

caso em tela trata-se de 8,145 kg (oito quilos e cento e quarenta e cinco 

gramas) de pasta base cocaína (fls. 177), configura-se requisito hábil 

para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 

11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, evidenciado um 

vetor negativo, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator 

negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima 

abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somada à pena mínima 

prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por 

bem FIXAR a pena base acima do mínimo legal em 6 (seis) anos 3 (três) 

meses de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) 

dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 

65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente 

confessou espontaneamente, na esfera judicial, a autoria do crime.

 Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente 

que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide 

todas as vezes que o acusado admitir sua participação na ação delituosa, 

mormente quando esta confissão é utilizada, como no caso presente, 

como fundamento da condenação, devendo, portanto, ser considerada.

Com efeito, REDUZO a pena fixada em primeira fase em 1/6, e disto FIXO 

na segunda fase com incidência da atenuante de confissão a pena de 5 

(cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento 

de 500 (quinhentos) dias-multa, (Sumula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria, entendo cabível o redutor do parágrafo 4º 

do art. 33 da Lei nº 11.343/06, isto porque o acusado preenche os 

requisitos previstos, quais sejam, é réu primário, de bons antecedentes e 

não há indícios de que integre organização criminosa, motivo qual aplico a 

redução mínima de 1/6 (um sexto) sobrepesada na quantidade de droga 

apreendida, à pena aplicada em segunda fase, fixando em 4 (quatro) anos 

4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão e pagamento de 416 

(quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

DA PENA FINAL DEFINITIVA ao réu CARLOS DEIFITE DO CARMO MACIEL:

Assim, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos 4 (quatro) meses e 2 

(dois) dias de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) 

dias-multa. dias-multa calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente ao réu CARLOS DEIFITE DO CARMO MACIEL, tudo por 

infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

 FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2 

alínea “b” do Código Penal.

 É certo que devido ao tempo que se encontrou segregado, de 06/12/2018 

(fl. 36) à 13/09/2019 , o réu já cumpriu a fração necessária à progressão 

de regime de pena imposta, de modo que, reconhecendo a detração, e 

atento ao disposto no art. 387, §2º do CPP, entendo por bem PROGREDIR 

PARA O REGIME ABERTO.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, porque não preenchidos os requisitos para tal substituição, em 

razão do quantum de pena aplicada. (art. 44, I, do Código Penal).

Igualmente, inviável a concessão do ''sursis'', uma vez que o quantum de 

pena aplicada não permite o beneficio (art. 77 caput do Código Penal).

DISPOSIÇÕES FINAIS

 DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU CARLOS DEIFITE DO CARMO 

MACIEL

Tendo em vista que não há no Estado colônia agrícola ou industrial e nem 

estabelecimento similar, considerando o regime inicial aplicado, determino a 

expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu CARLOS DEIFITE 

DO CARMO MACIEL, devendo o mesmo ser colocado em liberdade, se por 

outro motivo não subsistir a segregação, em consonância com a Súmula 

Vinculante 56 do STF:

 “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção 

do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, 

nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Ante o exposto, EXPEÇA-SE a respectiva GUIA DE EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA do réu CARLOS DEIFITE DO CARMO MACIEL à prisão em que 

este se encontra observando-se o regime inicial fixado, com fundamento 

no artigo 387, §1º do CPP, momento em que será fixado as condições do 

regime ABERTO.

 CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao 

pagamento das custas processuais.

DETERMINO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE A 

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEJA INCINERADA, COM A CONFECÇÃO 

DE AUTO CIRCUNSTANCIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 72 DA LEI 

11.343/06.

TRANSITADA EM JULGADO:

a) EXPEÇA-SE a comunicação da condenação ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição da República, e ao Instituto 

de Identificação da Secretaria de Estado de Defesa Social do Mato 

Grosso, para que se procedam as anotações de estilo;

b) EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, devendo a mesma ser 

remetida ao juízo de execução penal onde o acusado cumprirá pena para 

fins de unificação.

c) OFICIE-SE, para anotações, aos órgãos de identificação (artigos 974, 

inciso IV, e 1.453, inciso III, CNGC);

d) INTIME-SE O RÉU para o pagamento da multa imposta no prazo de 10 

(dez) dias nos termos do artigo 50 do Código Penal, na proporção de 1/30 

do salário mínimo vigente;

e) Havendo interesse do réu no pagamento PROCEDA-SE o recolhimento 

do valor atribuído a título de multa, em favor do fundo penitenciário, 

devendo o valor ser corrigido por ocasião do efetivo pagamento (arts. 49, 

50 e 60 do Estatuto Repressivo Penal), no prazo de 10 (dez) dias. Não 

havendo o pagamento e/ou pedido de parcelamento, CUMPRA-SE o 

disposto no art. 51 do Código Penal;

f) Com o transito em julgado, PROCEDA-SE o cadastro e inserção do 

executivo de pena, documentos e atos necessários, ao SISTEMA SEEU – 
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Sistema Eletrônico de Execução Unificado;

Após, ARQUIVE-SE o presente feito, com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104320 Nr: 3189-31.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laureane Jacob Correa, LVJS, LVJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Willian Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro o pedido do MP, sai intimado o executado para apresentar os 

recibos no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Determino que seja feito a abertura de conta poupança no Banco do 

Brasil para fins de deposito da pensão, no prazo de 30 (trinta) dias.

 3. Com a juntada dos documentos, Concluso para sentença.

4. Nomeio Dr. Jander Tadashi Babata – OAB/MT 12003 para o ato. Em 

razão da nomeação de advogado para acompanhamento do ato, ARBITRO 

honorários no importe de 02 URHs, conforme tabela constante da 

Resolução-OAB/MT 96/2007. Expeça-se certidão.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, que após lido vai devidamente assinado por mim e 

pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102450 Nr: 2608-16.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POCONÉ-MT em face de CLEBER ALVES DE ARRUDA.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora apesar de intimada para manifestar desde o ano de 2016 (ref. 12), 

não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, demonstrando 

assim o abandono conforme certidão de ref. 31.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102920 Nr: 2793-54.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impertec Impermeabilizações e Construções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POCONÉ-MT em face de IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES 

E CONTRUÇÕES LTDA

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora apesar de intimada para manifestar, não promoveu os atos e 

diligências que lhe competiam, demonstrando assim o abandono conforme 

certidão de ref. 22.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Custas ao autor.

 ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117509 Nr: 352-32.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Cristina Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Marques Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 42

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 de março de 

2020, às 16h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 18349 Nr: 950-64.2008.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Cesar Mazzer Herrera, Eliane de 

Carvalho, Regina Paula de Castro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Henrique Franco 

Godoy - OAB:6692, Marcelo Geraldo Coutinho Horn - OAB:5702-A

 CÓDIGO: 18349

DECISÃO

VISTOS,

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de REGINA 

PAULA DE CASTRO MACHADO, ALTEMAR SOUZA CARDOSO, LEUDSON 

GALDINO DE MELLO E SILVA, MARCELO AUGUSTO MAZER CUNHA e 

ELIANE DE CARVALHO.

Considerando petição ministerial à fls. 614;

CHAMO O FEITO A ORDEM, para tornar NULO parte final da decisão de fls. 

596/597, em relação à REGINA PAULA DE CASTRO MACHADO, bem como 

todos os atos que dele decorreram em relação a mesma, tendo em vista 

que a referida ré esta sendo processada nos autos de Cód. 31437, 

procedendo-se o prosseguimento do feito.

No que tange ao pedido de prova emprestada, CERTIFIQUE-SE a secretaria 

acerca da realização de audiência em relação as testemunhas, bem como 

o interrogatório dos réus nos autos de código n° 31437.

 Caso tenha ocorrido de fato à oitiva dos depoimentos naqueles autos 

(31437), INTIME-SE os requeridos para manifestar acerca da 

concordância com a prova emprestada no prazo legal.

 Havendo concordância, ou decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se, bem como proceda-se a juntada das mídias audiovisual.

 SOLICITEM-SE informações ao juízo deprecado da Comarca de 

Cuiabá/MT, acerca da inquirição da testemunha TULIO NATALE, expedida 

na Carta Precatória de fl. 640.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84157 Nr: 2572-42.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves da Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Levy Rabone Palma - 

OAB:18609/MT

 CÓDIGO: 84157

DECISÃO

VISTOS,

Verifica-se nos autos que apesar do acusado Luiz Carlos Gonçalves da 

Anunciação ser devidamente intimado para apresentar documentos 

atualizados quanto a propriedade da arma de fogo aprendida nos autos (fl. 

190), o mesmo permaneceu inerte até a presente data.

 Ante o exposto, DETERMINO que encaminhe-se à arma apreendida ao 

Comando do Exército na forma do artigo 25 da Lei 10.826/03.

Considerando a existência de sentença à fls. 174/177, CERTIFIQUE-SE o 

transito em julgado nos termos do art. 1387 da CNGC, após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120934 Nr: 1261-74.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 Com tais considerações, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de 

Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o 

acusado JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS das imputações que lhe são 

feitas neste processo. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122020 Nr: 1519-84.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DIMAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO EDMAR DA SILVA, Departamento 

Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

POCONÉ-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14.133/MT, Luis 

Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg 

Eubank de Arruda - OAB:3009/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que as partes foram devidamente intimadas para 

especificarem as provas que pretende produzir, tendo em vista a juntada 

de ref. 52, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

Março de 2020, às 15h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102918 Nr: 2792-69.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidervino Perpetuo de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela Prefeitura Municipal de 

Poconé- MT me face de Lidervino Perpetuo de Oliveira – ME.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada (ref. 12/14 e 23/24), não manifestou interesse 

no prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que 

lhe competiam, demonstrando assim o abandono.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.
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Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II, §1º do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. Sem 

custas

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109634 Nr: 1502-82.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacil da Cruz Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução movida por Itaú Seguros S/A em face de 

Joacil da Cruz pinto.

 Compulsando os autos noto que a parte autora fora devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito ante a não localização de veículos em 

nome do executado via RENAJUD (ref.60), o mesmo manteve-se inerte 

conforme certidão de ref. 64.

É relato do essencial.

Fundamento e decido.

Veja - se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os autos e diligências que 

lhe cometiam, demonstrando assim abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

 Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando 

que sejam feita as devidas anotações e baixas.

Custas, pelo autor.

 ARQUIVE – SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME – SE.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157778 Nr: 3287-74.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline de Arruda Conceição, Jairo Augusto da 

Conceição, Bar do Brasinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Civil Pública c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do BAR BRASINHA, ALINE DE 

ARRUDA CONCEIÇÃO e JAIRO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO.

A liminar foi deferida com vistas a suspender as atividades do 

estabelecimento comercial, no que tange a realização de festas e bailes, 

bem como a utilização de som ou qualquer outro meio de perturbação ao 

sossego.

Cumprida a tutela antecipada, os requeridos manifestaram pela 

reconsideração da decisão, juntando documentos que atestam a 

regularidade das atividades do estabelecimento.

O IRMP por sua vez, pleiteou nos autos pelo fechamento/interdição do 

estabelecimento comercial, juntamente com aplicação de multa.

Manifestou ainda pelo envio de cópia dos autos a Polícia Civil, bem como a 

solicitação de envio de cópia dos boletins de ocorrência e termos de 

declaração dos inquéritos policial nº 313/2018 e 315/2018.

Pois bem.

Quanto ao pedido de reconsideração, em que pese a juntada de 

documentos, verifica-se que estes não são capazes de alterar o cenário 

fático-jurídico apresentado pelo IRMP na exordial.

Isso porque, o pedido também se fundamenta na existência de menores 

consumindo bebida alcoólica no local, som em alto volume em horários 

inapropriados e ocorrência de inúmeras brigas no Bar, fatos que não 

foram alterados pela juntada dos referidos documentos, tornando 

incólumes os fundamentos que deferiram a tutela antecipada.

Nesse diapasão, ante a inexistência de provas supervenientes capazes 

de modificar a decisão anteriormente proferida, não há que se falar em 

reconsideração, não sendo necessário maiores delongas.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

o deferimento da liminar por seus próprios fundamentos.

No que tange ao pedido do IRMP de fechamento/interdição do 

estabelecimento, verifico que se trata de medida definitiva, sendo 

necessária maior instrução probatória e eventual julgamento da demanda, 

motivo pelo qual, por hora, INDEFIRO o pedido de fechamento, mantendo 

tão somente a liminar de suspensão das atividades.

Ademais, envie cópia dos presentes autos a Autoridade Policial, para 

ciência e providencias que entender cabíveis.

Oficie-se Autoridade Policial, a fim de que seja remetido cópia dos boletins 

de ocorrência e termos de declarações dos inquéritos policiais nº 

313/2018 e 315/2018, no prazo de 15 dias.

Com o envio, proceda-se a juntada aos autos.

Por fim, verifica-se que os requeridos não foram citados para apresentar 

defesa.

Dessa forma, citem-se os requeridos em consonância com o art. 212, § 

2º, do CPC, para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

CPC.

Considerando tratar-se de ação civil pública, a qual versa sobre direito 

indisponível, não há que se falar em audiência de conciliação.

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334 do CPC, em 

que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 344).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157993 Nr: 3384-74.2018.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERM, ECRM, GRdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 157993

Desição

VISTOS,

Trata-se de uma Ação ordinária de investigação de paternidade c/c 
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alimentos.

Observa-se que o feito encontra-se saneado (fl. 43).

 Intimados para especificar provas a parte requerente manifestou 

interesse pela prova pericial e testemunhal as mesma testemunha indicado 

na inicial (fl. 46).

 Contudo o Parquet manifestou a decretação da revelia do requerido e 

prova testemunhal (fl. 48).

Considerando o parecer do Parquet de fl. 48, defiro o Pedido, em 

consequência DECRETO A REVELIA do requerido.

 Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 de Março de 

2020, às 15h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128643 Nr: 3606-13.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo Barbosa Minas Novas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geysa Silva Ponciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 DECISÃOVISTOS,Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Liminar 

proposta por RODRIGO BARBOZA MINAS NOVAS em face de GEISA 

SILVA PONCIANO em favor da menor ALICE VITORIA DA SILVA MINAS 

NOVAS. Narra a inicial que as partes conviveram maritalmente, sendo que 

dessa união tiveram uma filha.Com o fim do relacionamento a requerida 

mudou-se de cidade e a infante passou a residir com o genitor.Recebida a 

inicial, foi determinada a realização de estudo psicossocial na residência 

do Requerente (ref.4).Estudo psicossocial acostado aos autos (ref. 7 e 

20).Na sequência, o Ministério Público manifestou favorável à concessão 

da guarda provisória ao requerente (ref. 24)..É o relato.Decido.Como é 

sabido, a proteção integral conferida pelo ECA à criança e ao adolescente 

como pessoa em desenvolvimento deve pautar de forma indelével as 

decisões que poderão afetar o menor. Sob a ótica dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, não são os pais que têm direito ao filho, mas sim, e, 

sobretudo, é o menor que tem direito a uma estrutura familiar que lhe 

confira segurança e todos os elementos necessários a um crescimento 

equilibrado.Em análise acurada dos autos, constata-se que a infante esta 

bem cuidada e cercada por carinho.A orientação do Estatuto da Criança e 

Adolescente é a de que, se membros de sua família ostentam condições 

para receber a criança, lá é que deve permanecer, logicamente, com as 

orientações e acompanhamentos necessários.Impende destacar que, 

neste momento, é necessária a devida proteção do interesse da criança, 

uma vez que ela não possui maturidade suficiente para reger sua vida e 

necessita de orientação estável para tornar adulta equilibrada e dotada de 

bons princípios.Assim, CONCEDO a GUARDA PROVISÓRIA da infante ao 

genitor Sr. Rodrigo Barboza Minas Novas.Designo a audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 

15h30min.INTIME-SE as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE na forma dos arts. 455, 269 e 270 do 

CPC/2015, expeça-se o necessário.Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119797 Nr: 983-73.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucele de Arruda Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

 Certifique-se o trânsito em julgado, e intimem-se as partes da mesma. 

Após nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41612 Nr: 250-54.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Gomes Marçal Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO: 41612

DESPACHO

Vistos,

Considerando o desinteresse do requerido em apresentar contrarrazões, 

remetam-se os autos ao TRF 1 com os cumprimentos deste Juízo, 

independente de juízo de admissibilidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159272 Nr: 3837-69.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Claudio Gonçalves de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE DO CARMO FELIX DA 

SILVA - OAB:22407/O, GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - 

OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.
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Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86903 Nr: 829-60.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia da Silva Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164648 Nr: 5722-21.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhenecy MAria da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107814 Nr: 1046-35.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Marques de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Juliana Andrade Marcelo Antunes - 

OAB:18760, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE- PROCURADORA FEDERAL - OAB:, José Eduardo Prieto 

Peres - Procurador - OAB:

 Diante do exposto, REJEITO a objeção de Pré-executividade manejada 

pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.Em consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela Autora à Ref. 55, tendo em 

vista que o direito do excipiente de manifestação pela via correta 

precluiu.EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, em conformidade com o 

art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 

do Conselho da Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as determinações anteriores, 

EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás conforme solicitado atentando-se a 

secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração ao patrono da 

autora, e após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE 

os autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117759 Nr: 416-42.2016.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 CÓDIGO: 117759

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de uma Ação de Investigação de Paternidade.

 Ref. 17, devidamente intimado a requerida manteve-se inerte.

 Pois bem.

 Todavia, é de se salientar que a inércia da requerida não induz à 

presunção de veracidade, um de seus efeitos da revelia, face à natureza 

da causa, em consonância com o art. 345, II c/c 344, ambos do Código de 

Processo Civil.

Assim, apesar de não ter havido contestação específica quanto ao pedido 
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em questão, cabe ao Autor o ônus da prova correspondente, na medida 

em que se trata de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, 

I, CPC.

Ademais, ressalto que mesmo se perpetrados os efeitos da revelia, in 

casu, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, 

podendo ceder ante a evidência dos autos, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do juiz inserto no artigo 371 do CPC.

 DECRETO a revelia da requerida.

 DESIGNO a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02 de junho de 

2020, às 16h45min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112662 Nr: 2314-27.2015.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS, CVdS, IFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 112662

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de uma Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos.

 Fl. 39, devidamente intimado o requerido manteve-se inerte.

 Pois bem.

 Todavia, é de se salientar que a inércia do requerido não induz à 

presunção de veracidade, um de seus efeitos da revelia, face à natureza 

da causa, em consonância com o art. 345, II c/c 344, ambos do Código de 

Processo Civil.

Assim, apesar de não ter havido contestação específica quanto ao pedido 

em questão, cabe ao Autor o ônus da prova correspondente, na medida 

em que se trata de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, 

I, CPC.

Ademais, ressalto que mesmo se perpetrados os efeitos da revelia, in 

casu, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, 

podendo ceder ante a evidência dos autos, em consonância com o 

princípio do livre convencimento do juiz inserto no artigo 371 do CPC.

 DECRETO a revelia do requerido.

 DESIGNO a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02 de junho de 

2020, às 17h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Expeça-se, carta precatória para proceder à intimação do requerido para 

ficar ciente da audiência designada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103686 Nr: 3005-75.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcilene da Costa Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Pocone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina G. Bevilacqua - 

OAB:18788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Diante da juntada dos documentos constantes à ref. 66, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Ausente à manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84534 Nr: 102-04.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Gonçalves, Maria Anunciação Silva 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Gonçalves, Luiz dos Santos Gonçalves, 

Jusenil Vicente da Silva, Pedro da Guia Gonçalves, Gonçalo Evair 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:3541-B, Weruska Fontes Magalhães. - OAB:10250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT, 

Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ 

GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Verifica-se que o autor discordou da proposta do perito nomeado.

Ocorre que em análise completa aos autos, constata-se que as medidas 

descritas pelo perito são necessárias a demarcação dos lotes, objeto 

inicial da ação.

As diligências foram elencadas a fim de concluir com a exatidão a 

demarcação dos lotes e pôr fim a lide.

Assim, a descrição da perícia feita pelo perito nomeado não foge ao objeto 

da ação.

Aliado a isso, o perito é quem detém o know how para avaliar as ações 

necessárias para a conclusão da demanda, a fim de definir a demarcação 

dos lotes.

Dessa forma, INDEFIRO a discordância da parte autora, tendo em vista que 

a fundamentação apresentada não foi suficiente a afastas as 

providências descritas pelo perito nomeado.

Intime-se a requerida para providenciar o depósito dos honorários no 

prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do 

artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Tendo em vista que a ação tramita desde 2013, com acordo homologado 

em 2015, não havendo o depósito, a perícia restará preclusa.

No que tange a necessidade da intervenção do IRMP, PROCEDA-SE nova 

remessa, entretanto, CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto ao motivo da 

remessa, sendo a apuração da conduta do perito, Sr. Jusenil Vicente da 

Silva, em consonância com a determinação de ref. 179.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159649 Nr: 3995-27.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdPC, KLdPCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando parecer do IRMP à ref. 35;

INTIME-SE a parte Autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias por 

qual rito deverá tramitar o presente cumprimento de sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41615 Nr: 256-61.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Carlos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando impugnação do Executado apresentada a ref. 165;

INTIME-SE o Exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias;

Decorrido prazo, ausente manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119461 Nr: 875-44.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI CRISTINA DE AQUINO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108303 Nr: 1170-18.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de um cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74093 Nr: 2233-20.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Engracia de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO: 74093

DESPACHO

VISTOS,

Observa-se que no acordão proferido a ref. 87, deu provimento ao 

recurso interposto pela requerente.

 Em analise detidas nos autos à ref. 88, intimado para manifesta acerca da 

decisão o mesmo manteve-se inerte.
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 Desse modo, hei por bem homologá-los, os valores de ref. 51.

Sendo assim EXPEÇA-SE as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67773 Nr: 836-23.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vila Nova Leilões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT

 DECISÃO

VISTOS,

Analisando a sentença proferida à ref.174, verifico a existência de erro 

material na parte dispositiva passível de regularização.

Isto porque, consoante se depreende da referida sentença, ocorre que em 

acordo realizado entre as partes o feito ficaria suspenso até o 

cumprimento integral do acordo.

Ocorre que no mesmo ato, equivocadamente determinou-se o 

arquivamento.

 Logo, constatado o erro material deve, o magistrado, corrigi-lo de ofício, 

consoante dispõe o artigo 494, I, CPC.

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

Assim, com fundamento no art.494, I, CPC, reconheço a existência de erro 

material na sentença de ref.174, o que faço para retifica-la;

Onde se lê:

“Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 170 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.”

Passe a constar:

“Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref.170 e, consequentemente SUSPENDO a execução 

até o cumprimento integral do referido acordo, com fundamento no art. 922 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o autor para requerer o que 

entender de direito.

 P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155472 Nr: 2427-73.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Damázio Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o feito que se encontra parado a mas de 30 (trinta) dias, 

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Cumpra-se.

Após, façam os autos conclusos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109859 Nr: 1552-11.2015.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana da Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Compulsando os autos, constato que de fato, o acordo entabulado entre 

os litigantes não atende ao melhor interesse da criança e do adolescente, 

tendo em vista que sequer consta a avaliação do imóvel.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer do Ministério Público, 

ACOLHO o pedido de ref. 81, com o fim de não homologar o acordo 

realizado entre as partes.

Intimem-se as partes para ciência da presente decisum, bem como para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a possibilidade, e 

realização, de novo acordo entre exequente e executado.

Apresentado novo termo de acordo, notifique-se o Ministério Público e, 

após, conclusos.

Decorrido prazo sem apresentação de nova transação, intime-se 

pessoalmente a própria Autora para que promova o andamento do 

processo, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10817 Nr: 1584-65.2005.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Produtores da Comunidade Alegre V, 

Associação dos Produtores da Comunidade de Alegre VII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Abelardo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAMIR LUIZ BRENNER - 
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OAB:11326/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928/MT

 Certifico para intimar as partes do retorno dos autos, bem como 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162443 Nr: 5088-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS, FMDNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Guarda proposta por MARY MARMO DA SILVA e 

FELIPE MARMO DO NASCIMENTO PEREIRA contra THÁLISSA GABRIELY 

DE ANDRADE ARAÚJO em favor do menor ITALO ARAÚJO MARMO 

FEREIRA.

Manifestação do Ministério Público e dos requerentes a ref. 47 e 49.

Conforme demostrado nos autos restou infrutífera a citação da requerida, 

tendo em vista que foi efetivado na pessoa da sua genitora.

 Ministério Público e requerentes manifestaram pela designação de 

audiência de conciliação.

É o breve relato.

Considerando que o Ministério Público e os Requerentes apresentaram 

novos endereços da requerida, diante do exposto DESIGNO AUDIÊNCIA de 

conciliação para o dia 28 de maio de 2020 as 14h00.

 EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Pontes e Lacerda/MT no 

endereço apresentado pelos requerentes e Ministério Público, para que se 

PROCEDA intimação da requerida diante da audiência de conciliação, bem 

como para contestar a inicial no prazo legal CITEM-SE a requerida em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC.

ATENTE-SE a Secretaria ao envio dos documentos necessários para o 

cumprimento do ato ora deprecado, devendo constar que eventualidade 

de não localização da requerida, deverá o Senhor Meirinho diligencias 

junto a mãe da Requerida, no endereço constante da inicial, Avenida Milton 

Queiroz da Silva, s/n., Bairro Residencial Vera, “após a JR Móveis”, na 

Cidade de Pontes e Lacerda Mt., CEP 78250-000 para que esta informe o 

atual paradeiro de sua filha.

CIENCIA ao Ministério Público e aos requerentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103686 Nr: 3005-75.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcilene da Costa Gonçalves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Pocone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina G. Bevilacqua - 

OAB:18788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT

 Inimar a parte autora da juntada de ref 66, bem como, manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62732 Nr: 2166-89.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 62732

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural.

Verifica-se que a fl. 146, juntado o indeferimento.

Contestação apresentada fls. 155/167.

Impugnação a contestação fls. 171/175.

 Assim, designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 

dia 17 de Junho de 2020, às 16h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102078 Nr: 2487-85.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO NOVA ESPERANÇA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POCONÉ-MT em face de MINERAÇÃO NOVA ESPERANÇA 

LTDA ME.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada (ref. 15 e 25/26), não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Sem custas.

 ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158472 Nr: 3560-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Alves Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domani Distribuidora de Veículos LTDA, FCA 

Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista o retorno da Carta Precatória à ref. 51;

CUMPRA-SE integralmente despacho à ref. 35.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56305 Nr: 671-10.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro Caldas Penha, Wita da Silva 

Pinheiro, Lilian Aparecida da Silva, Douglas de Arruda Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em 

consequência, ABSOLVO os réus WITA DA SILVA PINHEIRO, ANTONIO 

PEDRO DA PENHA, DOUGLAS DE ARRUDA RODRIGUES e LILIAN 

APARECIDA DA SILVA do crime previsto no artigo 35 da lei 11.343/06, e 

DESCLASSIFICO a imputação feita na denúncia quanto ao artigo 33 caput 

da Lei 11.343/06, para o delito de uso de drogas, nos termos do artigo 28 

caput, e incisos da Lei 11.343/2006.CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita aos réus no tocante ao pagamento das custas 

processuais.DETERMINO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM 

JULGADO, QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SEJA INCINERADA, COM 

A CONFECÇÃO DE AUTO CIRCUNSTANCIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 

72 DA LEI 11.343/06.P.I.C.Com o transito em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao Juizado Especial Criminal, em atenção ao artigo 383 §2º do 

Código de Processo Penal e por se tratar de infração de menor potencial 

ofensivo de competência daquele juízo, e após procedidas as baixas e 

anotações necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164942 Nr: 5808-89.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DA CARNE LTDA, Paulo Sergio da 

Cruz, Jhuam Pedro Eberhart Scheider Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 2955-49.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta por 

BANCO ITAUCARD S/A em face ELIAS DE SOUZA.

A autora manifestou nos autos postulando pela extinção do feito á ref.60.

É o breve relatório.

Decido.

NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona que: 

“quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, 

devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no 

exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que 

o autor poderá desistir da ação.”

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC/2015, verifica-se que o requerido não foi citado até o momento, o que 

torna desnecessária a sua anuência.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Custas ao autor.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9649 Nr: 500-29.2005.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Guilhermina dos Santos, Josimiro Rodrigues dos 

Santos, Licio Zeferino de Abreu, Antonia Escolástica da Silva Abreu., 

Espólio de Antonio Rosário de Abreu, Espólio de Glicéria Thomeia dos 

Santos, Ducarmo Estani de Abreu, Orivaldo Bondespacho de Abreu, 

ESPÓLIO DE ROSA MARIA ABREU E SILVA, Benedito Mauro de Abreu, 

Espólio de Maximiano Lucio de Abreu, Clarice Leite de Abreu, Donato 

Antunes da Silva, Rosano Elson da Silva, Osenir Justino de Abreu, Rose 

Neize Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818/O, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20993/O, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, Hamilton 

Ferreira S. Junior - OAB:11.322, José Alcir Ghedin - OAB:3553/MT, 

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CÓDIGO: 9649

DECISÃO

VISTOS,

Às fls. 204, verifica-se pedido de anulação do acordo pactuado em 

audiência, em que aduz a Sra. Clarice Leite de Abreu, representante do 

Espólio de Maximiano Lucio de Abreu, que não fora intimada para o ato. 

Ainda, que estavam ausentes o Espólio de Zilda Guilhermina dos Santos, 

alegando que esta faleceu.

Pois bem.

As alegações da Sra. Clarice não merece prosperar.

Isso porque, verifica-se da fl. 201-v que esta foi intimada para o ato por 

meio de seu procurador, devidamente constituído, inclusive, subscritor do 

pedido de anulação.

Portanto, a Sra. Clarice foi devidamente intimada, apenas não compareceu 

a audiência, não havendo que se falar em nulidade.

No que tange a alegação do falecimento da Sra. Zilda, do termo de 

audiência constata-se que esta estava presente no ato, sendo uma das 

requerentes do acordo.

Dessa forma, não há causa capaz de gerar a nulidade do acordo.

Ademais, deixou de acostar certidão de óbito da Sra. Zilda Guilhermina 

dos Santos.

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de anulação do acordo, mantendo 

este incólume.

Ademais, considerando a clara objeção da Sra. Clarice em relação ao 

acordo, aliado a petição de fls. 268/269, bem como já previsto na 

transação homologada por este juízo, DETERMINO o reforço policial.

Oficie-se requisitando reforço policial diante da localidade e da 

complexidade da diligência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155189 Nr: 2315-07.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM -MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Tendo em vista manifestação á ref. 64, INTIMEM-SE o requerido para dar 

cumprimento à liminar de ref. 04, considerando a incidência da multa 

aplicada à ref. 49.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110362 Nr: 1700-22.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar eventual 

percentual devido à requerente, resultante da conversão do cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, ou a efetiva 

restruturação da carreira.Intime-se o perito para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente proposta de honorários e sobre a qual, digam as 

partes em igual prazo. Havendo concordância, procedam-se as partes o 

depósito no prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos 

termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Efetuado o depósito 

dos honorários periciais, fica autorizado ao perito nomeado levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC/2015 e 

item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez)  d ias. Int imem-se . 

Cumpra-se.Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110394 Nr: 1712-36.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar eventual 

percentual devido à requerente, resultante da conversão do cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, ou a efetiva 

restruturação da carreira.Intime-se o perito para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente proposta de honorários e sobre a qual, digam as 

partes em igual prazo. Havendo concordância, procedam-se as partes o 

depósito no prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos 

termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Efetuado o depósito 

dos honorários periciais, fica autorizado ao perito nomeado levantar 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC/2015 e 

item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos 

trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes em 10 (dez)  d ias. Int imem-se . 

Cumpra-se.Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111041 Nr: 1987-82.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bibiano do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

Procurador Federal - OAB:8256

 DECISÃO

VISTOS,

Em análise aos autos da ação principal, verifica-se que ainda não houve 

transito em julgado, tendo em vista que esta se encontra pendente de 

remessa dos autos ao TRF para análise do recurso de apelação.

Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo exequente, não se trata de 

título executivo judicial já constituído.

Aliado a isso, o exequente deixou de acostar o título em quem baseia sua 

execução.

Verifica-se ainda a ausência de requisitos essenciais a petição inicial.

Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar, no prazo de 15 

dias, procuração assinada pelo exequente, indicação do valor da causa e 

documentação pessoal, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Suspendo a presente execução até a apresentação de título executivo 

válido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56515 Nr: 696-23.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Trevisan Freitas-ME, Ricardo Trevisan 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bianchin - 

OAB:11.102/MT, Fabio Sales Vieira - OAB:11663/MT, Jussianey 

Vieira Vasconcelos - OAB:11.287/MT, Norberto Otilio Wiegert 

Junior - OAB:18871/MT

 DESPACHO

Vistos,

Considerando manifestação do Executado à ref. 71;

INTIME-SE o Exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias 

quanto a alegada satisfação do débito, bem como para que junte aos 

autos cópia do processo de compensação tributária nº 24673/12 

protocolado em 23/04/2012 sob o numero 205547/2012;

SUSPENDO a efetivação do bloqueio de valores já deferido, até que o 

Exequente cumpra a determinação anterior, para posterior analise.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105736 Nr: 387-26.2015.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thanara Cristina Silva Negreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éverton Silva Gonçalves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 105736

SENTENÇA

 VISTOS,

Trata-se de Ação de Abertura de Inventario pelo Rito de Arrolamento.

 Notório observar que o feito se encontra aproximadamente 5 anos em 

tramitação.

 Verifica-se que a ultima manifestação da requerente/inventariante foi em 

06.03.2015 (ref. 6).

Intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito sob pena de 

extinção ref. 26 e 33, manteve-se inerte.

É o relatório.

 Decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 04 (quatro) anos, com base no princípio 

da duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC/2015, /2015, uma vez que defiro os benefícios da assistência 

ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC judiciária gratuita.

P. I. C.

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127458 Nr: 3215-58.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Poconé Ltda, Flavio Araujo Costa, 

Ronan Guimarães Cardoso, Jucilene Aparecida de Arruda Guimarães, 

ELIAS DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 Diante do exposto, REJEITO a objeção de Pré-executividade manejada 

pelo Executado.CITE-SE a empresa ora Executada.EXPEÇA-SE Carta 

Precatória à Comarca de Cuiabá/MT para que se proceda a CITAÇÃO do 

Executado Elias Dantas da Silva no endereço indicado à ref. 36;Após, o 

retorno dos mandados INTIME-SE o Exequente para manifestar o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151730 Nr: 945-90.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulciane Silva de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE CRISTINA RODRIGUES 

ROCHA - OAB:24403/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO
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VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152654 Nr: 1350-29.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Faça as alterações de classe processual.

Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a devida 

implantação do benefício concedido a autora, nos moldes da sentença 

proferida nos autos (ref.32).

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118519 Nr: 636-40.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Rondon Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclécia Rondon Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLEN KAROLINE DE 

FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787 OAB/MT, Milva Alessandra 

Cavalheiro - OAB:16448 /MT

 Pois bem. Em se tratando de irregularidade formal, notadamente porquanto 

o Executado atribuiu valor à causa, e em observância à instrumentalidade 

das formas, economia processual e efetividade do processo civil, aliado à 

fungibilidade, PROCEDA-SE com a distribuição em autos apartados, da 

juntada de petição de ref. 18, devendo a serventia atentar-se quanto a 

impugnação do exequente/embargado à ref. 35.Certificada a 

tempestividade dos embargos à execução à ref. 24.Ato contínuo, com 

fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o embargante/executado 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar, nos autos dos embargos à 

execução, a necessidade à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, em igual prazo, efetuar o 

recolhimento das custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito 

(art.456, §1º, CNGC).Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e 

façam os autos conclusos.Consigno que as determinações devem ser 

cumpridas nos autos dos embargos à execução a serem 

redistribuídos.Quanto ao pedido de excesso de penhora de ref. 22, 

INDEFIRO, uma vez que se trata tão somente de garantia da execução, 

bem como deixou de comprovar a propriedade do imóvel oferecido em 

substituição (matrícula 17.153), não podendo o exequente perder a 

garantia já devidamente efetuada por Oficial de Justiça.Aliado a isso, o 

executado deixou de comprovar grave dano ou de difícil reparação em 

consequência da manutenção da constrição.Igualmente, o exequente 

discordou da substituição.Ademais, intime-se o Exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130873 Nr: 179-71.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Rodrigues do Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO 

SILVA, Cpf: 03011546193, Rg: 1.977.738-8, Filiação: Maria Juracy 

Rodrigues Nascimento e José Lidio Rodrigues do Nascimento, data de 

nascimento: 16/02/1984, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, 

Telefone 9803-4977. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR o réu do inteiro teor da r. Sentença, devendo 

manifestar se deseja recorrer da Sentença..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO 

PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR O VALMIR RODRIGUES DO 

NASCIMENTO SILVA, vulgo “Tiko” qualificado nos autos, como incurso na 

sanção do art.171 na forma do art. 71, ambos do Código Penal, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) 

meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime 

inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a 

serem deliberadas pelo Juízo das Execuções Criminais competente, 

devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente 

sentença. Disposições FinaisCondeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada 

no juízo das Execuções Penais.Expeça-se Guia de Execução Provisória 

após decisão em segunda instância, na forma da jurisprudência do STF, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Notifique(m)-se a (s) vítima 

(s) desta decisão. Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor 

e o acusado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de 

recorrer.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 
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Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Publique-se, em resumo 

e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Poconé/MT, 24 de maio de 

2019.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 15 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133942 Nr: 1535-04.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144125 Nr: 5809-11.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Odinei Antonio 

Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE CRISTINA RODRIGUES 

ROCHA - OAB:24403/O, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DESPACHO

Vistos,

Intime-se o autor através de seu procurador, para caso queira, impugnar a 

contestação apresentada, após, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105313 Nr: 258-21.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Oregon Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 DESPACHO

 VISTOS,

Considerando manifestação do Embargante em que pleiteia a extinção dos 

autos;

E, considerando o disposto no artigo 485 §4º do CPC;

INTIME-SE o Embargado para que manifeste a respeito do pedido de 

extinção no prazo de 5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148902 Nr: 8364-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cardoso Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes, Johny 

Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, LOURIVAL ALVES SOARES - OAB:13468/A, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Requer o opoente que lhe oportunizado a indicação de provas que 

pretende produzir, alegando que não houve necessária intimação para 

tanto, informando que requer o depoimento pessoal dos opostos e oitiva 

de testemunhas.

Pois bem.

O pedido não merece acolhimento, nem maiores delongas.

Isso porque, o opoente foi devidamente intimado para produzir provas há 

mais de um ano, uma vez que o prazo iniciou-se da publicação via DJE, 

não havendo nenhuma irregularidade ou cerceamento de defesa.

Verifica-se que na mesma ocasião lhe foi oportunizada a apresentação de 

quesitos para prova pericial, afirmando que o fez, portanto, tinha plena 

ciência das determinações judiciais constantes na decisão de ref. 22.

A determinação sobre a qual insurge o opoente determinou a remessa dos 

autos ao perito, a fim de que seja dado início ao trabalho pericial e a 

intimação para especificar provas desde já, não com o final da perícia 

conforme quer fazer crer o opoente, sendo que da determinação o 

opoente tomou conhecimento em 28.09.2019, data da publicação.

Anoto que, ao contrário do alegado pelo opoente, a decisão de ref. 22 

suspendeu o início da prova pericial, não o processo principal como afirma 

no item “7”.

Ademais, o opoente pretende a reconsideração da decisão alhures, não 

sendo esta a via cabível para tanto, em que nem sequer mencionou o 

termo “reconsideração”.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de ref. 47.

Ademais, cumpra-se despacho de ref. 43.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106037 Nr: 481-71.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Torres e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Alves de Lara, José Horácio Rondon de 

Moraes, VANDIR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 
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MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - 

OAB:10767

 DECISÃO

VISTOS,

Conforme juntada de petição de ref. 78, o Requerente pleiteia a suspensão 

do feito pelo prazo de 10 (dez) dias, argumentando que as partes estão 

deliberando para constatar as obrigações assumidas no acordo ora 

executado.

 Tendo em vista o extenso lapso temporal entre o pedido e a presente 

decisão, INDEFIRO o pedido ora pleiteado.

INTIME-SE o Requerente para dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104361 Nr: 3197-08.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando o retorno dos autos, bem como o seu resultado, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestarem no prazo legal.

Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE.

Após ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113876 Nr: 2656-38.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILMAX COMERCIO VAREJISTA DE 

UTILIDADES LTDA ME, Creozolina Sales Vaz, Eliane Sales Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 PROCEDA-SE com a distribuição em autos apartados, da juntada de 

petição de ref. 16, devendo a serventia atentar-se quanto a impugnação 

do exequente/embargado à ref. 20.Certifique-se quanto a tempestividade 

dos embargos à execução.Ato contínuo, com fundamento no §2º do art.99 

do CPC, INTIME-SE o embargante/executado para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, comprovar, nos autos dos embargos à execução, a necessidade à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).Decorrido 

o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.Consigno que as determinações devem ser cumpridas nos 

autos dos embargos à execução a serem redistribuídos.No que tange ao 

pedido de Bacenjud, DETERMINO a intimação do exequente a fim de 

proceda a juntada dos cálculos atualizados da dívida, no prazo de 15 dias, 

tendo em vista que o último data do ano de 2017.Com a juntada, conclusos 

para análise do pedido de penhora online.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114299 Nr: 2783-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Moraes de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros, restrição de 

veículos, bem como a requisição de ofício à Receita Federal, para 

obtenção de cópias de declaração de imposto de renda é providência de 

caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X , da CF, tratando-se de medida 

extrema que só deve ser utilizada após esgotadas todas as possibilidades 

de diligências para se obter a informação pretendida.

 Dito isso, indefiro o pedido de ref. 65, uma vez que o executado ainda não 

foi citado da presente ação.

 Deste modo, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 15 (quinze) dias junte nos autos novo endereço do executado para 

nova tentativa de citação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 75680 Nr: 134-43.2012.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romey Ataide Cabelleira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Azambuja Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gustavo A. Rondon - 

OAB:9.159/MT, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlene Albiero Lolli Ghetti - 

OAB:11.115/MS, WILMAR LOLLI GHETTI - OAB:11.447/MS

 DECISÃO

VISTOS,

Verifica-se que a petição juntada de ref. 46 refere-se tão somente a 

manifestação do patrono do embargado/exequente, em que pleiteiam a não 

homologação do acordo por receio em não receber os honorários 

pactuados.

Ocorre que o animus de continuar a execução é da própria parte não de 

seu advogado, sendo que, ao que parece, os patronos no 

embargado/exequente nem sequer entraram em contato com seu cliente 

para saber se o acordo é válido, uma vez que a petição de ref. 46 

apresenta apenas suposições.

Aliado a isso, eventual valor acordado entre cliente e advogado a título de 

honorários contratuais não são de responsabilidade do juízo, por se tratar 

de relação particular.

Dessa forma, considerando que não houve manifestação expressa do 
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embargado/exequente quanto a validade do acordo, bem como não 

apresentou nos autos petição de desistência, aliado ao fato de que os 

advogados cadastrados vieram aos autos para peticionar alegando 

apenas a necessidade de resguardar os honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE carta precatória a fim de intimar o embargado/exequente 

pessoalmente, nos termos da decisão de ref. 43.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89180 Nr: 1457-49.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Inv. em Direitos Creditórios Não-Padronizados 

América Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MARCOS NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando as certidões de refs. 105 e 109, INTIME-SE o requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao 

regular processamento da ação, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, II do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92656 Nr: 2239-56.2013.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurinda de Arruda Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Lozich Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Usucapião.

As partes manifestaram pela produção de prova testemunhal.

Considerando a inexistência de preliminares, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido o reconhecimento do usucapião do imóvel 

objeto da ação pela parte autora.

Designo o dia 07 de maio de 2020 às 13h30 para realização da audiência 

de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59191 Nr: 1409-95.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Municipal de Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pc Industria Comercio Exportação e Importação 

Ltda, Odessa Amzonia Ind.Com.Madeiras Ltda, Ari Wojcik, Erick Lee Wojcik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERICK LEE WOJCIK, Cpf: 51325853100, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ARI WOJCIK, Cpf: 

02804549968, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT em face de PC INDUSTRIA 

COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, ODESSA AMZONIA 

IND.COM.MADEIRAS LTDAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de falta de recolhimento - ICMS Normal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5314/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/08/2010

 - Valor Total: R$ 29.279,85 - Valor Atualizado: R$ 29.279,85 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: CÓDIGO: 59191DESPACHOVISTOS,Considerando que 

o requerido não foi encontrado conforme a certidão do oficial (ref. 

59).DEFIRO o pedido formulado pelo autor de ref. 62, para tanto, cite-se os 

executados por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias – art. 257, 

inciso III do CPC/2015. Decorrido in albis o prazo do edital e da resposta, 

por passar a se tratar de réu revel citado por edital, nos termos do 

disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeia-se 

Curador Especial.Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josiane de Arruda Silva 

Falcão, digitei.

Poconé, 15 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62549 Nr: 2108-86.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoniza da Costa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 DECISÃO

VISTOS,

Defiro pedido desarquivamento a ref. 173. Por se tratar de verba alimentar, 

determino que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício de pensão por 

morte a parte autora, conforme sentença à ref. 131 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos) reais, até 

o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.
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Expeça-se alvára, devendo a serventia se atentar aos poderes conferidos 

ao procurador, bem como o contrato celebrado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 171212 Nr: 1257-32.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Passos Velozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:16358

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de tempestividade (ref. 89) do recurso 

apresentado pela acusação, RECEBO o recurso de Apelação interposta 

em seus efeitos legais.

INTIME-SE a Defesa constituída nos autos para apresentar contrarrazões 

no prazo legal.

Após, apresentadas razões e contrarrazões, nos termos do artigo 601 do 

CPP, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, observadas 

as formalidades legais, com as homenagens de estilo, anotações e baixas 

necessárias.

Decorrido o prazo ausente manifestação da defesa constituída, NOMEIO a 

Defensoria Publica para oferecer as contrarrazões no prazo legal, 

devendo os autos serem remetidos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158428 Nr: 3541-47.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Zagotto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869/MT, Matheus Salomé de Souza - OAB:24554/MT

 Ante o exposto, ACOLHO parecer do IRMP, e com fundamento no artigo 

146-D inciso I da LEP, REVOGO a medida cautelar aplicada pelo que 

DETERMINO a retirada da tornozeleira eletrônica do réu JOSÉ ROBERTO 

ZAGOTTO DOS SANTOS.Outrossim, o reeducando deverá comparecer, 

mediante agendamento, na Central de Monitoramento SEJUDH para retirada 

do equipamento. Deve o reeducando, diligenciar a respeito da 

possibilidade de retirada do aparelho em local diverso do determinado, com 

a juntada da respectiva informação oficial da SEJUDH para posterior 

autorização deste juízo.Do mesmo modo, DETERMINO que este Juízo seja 

cientificado acerca da retirada.Oportunamente, CERTIFIQUE-SE se houve 

transito em julgado da r. sentença de ref. 134, e CUMPRA-SE todas as 

determinações constantes no dispositivo, especialmente no que tange a 

expedição da guia definitiva do condenado, devendo esta ser remetida ao 

juízo da Execução Penal de Araputanga/MT, local onde o reeducando 

reside para cumprimento da pena.CIENCIA ao IRMP.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164484 Nr: 5684-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença prolatada às ref.41.

Trata-se de cumprimento de sentença. PROCEDAM as alterações 

necessárias.

 CITE-SE o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado na petição de ref. 67 e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166908 Nr: 6328-49.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Pocone Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR à parte Exequente da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Citação, Ref.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 178740 Nr: 3927-43.2019.811.0028

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wagner Wilton do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Anderson da Silva 

Santos - OAB:19.525/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISAO

VISTOS,

 Trata-se de pedido de Restituição de Coisa apreendida do indiciado 

WAGNER WILTON DO CARMO, objetivando a restituição de uma arma de 

fogo e aparelhos celulares apreendidos nos autos de cód. 178447.

Manifestação do IRMP à ref. 10.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.
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O indiciado pleiteia a restituição dos objetos apreendidos através de 

Busca e Apreensão Criminal Domiciliar.

Analisando os autos, verifica-se que ainda não existe ação penal em 

curso, e que conforme parecer do IRMP à ref. 10, o indiciado esta sendo 

investigado bem como os objetos apreendidos qual se postula devolução, 

como parte do crime a que supostamente incorre.

Ademais não encontra qualquer fundamento legal ou fático para os 

pedidos do indiciado tendo em vista que a necessidade da perícia técnica 

já fora fundamentada e deferida nos autos principais, e já houve 

solicitação de informações quanto a realização desta.

Com efeito, ausentes quaisquer requisitos que autorizem o pleito do 

indiciado existentes no ordenamento jurídico processual criminal, bem 

como ausentes os pressupostos dos artigos 118, 119 e 120 quais tratam 

da restituição de bens apreendidos, o indeferimento do pedido é a medida 

que se impõe.

Ante o exposto, ACOLHO o parecer ministerial de interesse nas 

investigações, e por ausência de fundamento concreto, legal e fático, por 

ora, INDEFIRO o pedido de restituição de bens apreendidos manejado pelo 

indiciado.

Aguarde-se a resposta da informação solicitada à ref. 14.

CIENCIA ao IRMP.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181827 Nr: 4740-70.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeancarlo de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Maria de Alencar 

Lopes - OAB:8168

 INTIMANDO a Dra. Sônia Maria de Alencar Lopes, para no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar defesa prévia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1019 Nr: 9-62.1981.811.0028

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Guatoz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Fazenda Jofre, AGÊNCIA 

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN DE SOUZA PAIVA 

- OAB:18982/MT, Marcelo de Andrade Zagonel - OAB:11504/MT

 CÓDIGO: 1019

DECISÃO

VISTOS,

Aportou manifestação do Requerente que não houve total cumprimento do 

projeto constante as fls. 693/699, principalmente no que tange a cobertura 

da pista com cascalho e a construção de manilhas.

O requerido, por sua vez, argumentou que a parte autora busca postergar 

o andamento da ação, afirmando que já houve o cumprimento da 

obrigação, nos termos do auto de constatação subscrito pelo Oficial de 

Justiça, pleiteando pela extinção dos autos.

Requereu novamente a expedição do alvará referente aos valores 

bloqueados excedentes a R$ 60.000,00.

Em cumprimento a decisão exarada pelo juízo, o Oficial de Justiça 

certificou o cumprimento do acordo às fls. 896, tendo acostado fotos do 

local.

Pois bem.

Em reanálise aos planos de fls. 693/699, em conjunto com as fotos 

apresentadas pelo Oficial de Justiça, verifica-se a ausência de 

determinadas ações previstas no projeto, tais como o plantio de 40 mudas 

de árvores nativas da região, a construção de bancos de descanso e 

pista de caminhada, além de ciclovia, e ainda placas de sinalização 

refletivas, dentre outros detalhes.

Assim como fundamentado pelo Requerente, verifica-se que a 

constatação deverá ser feita por perito especialista, tendo em vista que o 

projeto possui termos extremamente técnicos, tornando imprecisa a 

análise pelo juízo ou oficial de justiça, ante a ausência de know how para 

o ato.

Dessa forma, DEFIRO o pedido e nomeio o IBEC - Instituto Brasileiro de 

Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 3052.7636 para 

realizar a perícia in loco a fim de constatar se a estrada foi construída nos 

termos do projeto de fls. 693/699 e memorial descrito de fls. 781/783.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, e diga o requerente em igual prazo, 

tendo em vista ser o solicitante da prova pericial.

 Havendo concordância, proceda-se a parte o depósito no prazo de 10 

(dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º 

inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias, 

ficando desde já autorizada a expedição do valor remanescente pelo 

perito nomeado.

Ademais, necessários alguns apontamentos acerca das alegações do 

Requerente. Com relação a obrigatoriedade da cobertura de cascalho, 

esta realmente não se encontra expressa no projeto, havendo apenas 

menção a “aterro de boa qualidade”, bem como “O local para aquisição do 

material será o mesmo apresentado anteriormente no processo, de 

propriedade do Sr. Ruiter Jorge de Carvalho, que possui Licença de 

Operação nº 302324/2011, com validade até 25.05.2014, regularmente 

habilitada para fornecimento de areia, cascalho e pedregulho.”, dessa 

forma, não consta que a cobertura deveria ser feita obrigatoriamente de 

cascalho.

No que tange a construção de declives transversais e manilhas, estas 

igualmente não estão evidentes na proposta, constando a seguinte 

descrição: “Durante execução da estrada, deverá ser tomado o cuidado 

para manter uma declividade transversal mínima no leito carroçável, 

minimizando a formação de processos erosivos”.

Assim, conforme acima já determinada a perícia, se faz necessário 

profissional com conhecimento técnico para avaliar se foi respeitada a 

“declividade transversal mínima”, ante a inexistência de especificidade 

quanto a obrigatoriedade na construção das manilhas.

Cumpre mencionar ainda que o Requerente deixou de apontar os trechos 

do projeto que corroboram com as suas alegações da obrigatoriedade da 

cobertura do cascalho e ainda a construção das manilhas, não cumpridas 

pelo Requerido.

Apesar disso, restou demonstrada a existência de quesitos do projeto 

pendentes de cumprimento, os quais deverão ser apontados de forma 

pormenorizada pela perícia técnica nomeada.

Com relação ao pedido de liberação do valor constrito pela parte ré, 

MANTENHO O INDEFERIMENTO, ante a inexistência de comprovação do 

trânsito em julgado ao AI nos autos.

Aliado a isso, em consulta aos autos via PJe, verifica-se que o Acórdão 

foi publicado em 29.11.2019 com prazo final para manifestação em 

21.01.2020, portanto, ainda não houve o trânsito em julgado.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 171135 Nr: 1231-34.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley dos Santos Pereira, Paulo Sergio 

Uliana Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Monezzi Soares - 

OAB:24820/O-MT, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391/MT, THAIS 

VIANA FRAIBERG - OAB:19833/MT

 DECISAO

VISTOS,

 AUTE-SE o pedido de restituição em apartado, na forma do artigo 120 §1º 

do CPP, apenso à presente ação penal.

 Considerando os documentos juntados nos autos, vistas ao IRMP.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 2408-48.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pinto de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestor do Sistema Único de Saude - Gestão 

Plena, Gestor do Sistema Único de Saude, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 63409

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por TEREZINHA PINTO 

DE QUEIROZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE POCONÉ, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo o 

fornecimento de medicamentos, tratando-se, portanto, de tratamento de 

prestação continuada.

É o breve relato.

DECIDO.

Em consonância com o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, é da 

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT a 

competência para:

 “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado”.

Deste modo, DECLINO a competência para processar e julgar a presente 

ação e DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo competente da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

Ciência as partes.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73162 Nr: 2035-80.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberato Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar o autor que as petições de juntadas de refs 108 e 

109 estão danificada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85813 Nr: 543-82.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Marcio 

da Costa Marques, Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da Costa 

Marques, Benedita Marcia Nunes Rondon Marques, Catarina Leiza Vaz de 

Almeida Marques, Jucinéia Pereira Vieira Marques, Marelim Benedita de 

Barros Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 85813

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de uma ação de Ação Ordinária de Cobrança proposta pelo 

Banco do Brasil.

Apresentada contestação (ref.18 e 19).

Impugnação a contestação (ref. 23).

Audiência de Instrução realizada (ref. 38).

Intimado a parte autora para apresentar alegações finais ref. 47, a mesma 

pediu pela suspensão da demanda (ref. 51 e 53).

 Considerando o exposto, INDEFIRO o pedido de ref. 62, para tanto, 

Intime-se sucessivamente as parte para apresentação de alegações 

finais.

 Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86531 Nr: 731-75.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio João de Oliveira e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE A. FREITAS - OAB:9454/MT, 

Marcia Conceição dos Santos - OAB:11.911/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR à parte Exequente da Certidão do Sr. Ofícial de Justiça do 

Mandado de Penhora - Avaliação - Intimação, Ref. 70.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95955 Nr: 398-89.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORNILA INOCENCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT, Suyan Magalhães de 

Lima - OAB:14.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIELLE AUREA MORIS - 

OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a juntada do indeferimento administrativo, contestação e 

impugnação, se faz necessário o inicio da instrução.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17 de junho de 

2020, às 13h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115686 Nr: 3145-75.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanilza Santana Almeida, AAdO, HAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 115686

DECISÃO

VISTOS,

Por se tratar de verba alimentar, DETERMINO que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício de pensão por morte a parte autora, conforme 

sentença à fls. 135/138 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) 

reais.

Intime-se. Cumpra-se com Urgência.

 Certifique a tempestividade do recurso. Tendo em vista que já foram 

apresentadas as contrarrazões, remeta-se ao E. TRF1 com nossas 

homenagens.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104836 Nr: 129-16.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Marques do Amaral Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Em analise detidas dos autos, verifico equivoco quanto à certidão do 

transito em julgado da sentença prolatada à ref. 45.

Tendo em vista que após a Sentença que julgou os Embargos de 

Declaração não houve publicação no DJE, vindo logo a ser certificado o 

seu Transito (ref. 49).

A ref. 56 pode notar publicação no DJE nº 10622 publicado no dia 

21/11/2019, sendo após o transito.

Desse modo, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar NULO os atos 

decorridos das ref. 46 a 54, passando assim a contar a data da 

publicação da sentença do dia 21/11/2019 conforme contra em ref. 56 

para que surte seus efeitos legais.

Verifico que o executado apresentou recurso à ref. 59, assim sendo, 

RECEBO o recurso de apelação nos efeitos legais (art. 1.012, do 

CPC/2015).

Intime-se o requerente para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144587 Nr: 6011-85.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair de Azevedo Palma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYS OLIVEIRA VEDOVOTO - 

OAB:77634

 Ante o exposto, considerando que o réu reside em outra Comarca 

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Icaraíma/PR, para que se 

PROCEDA a audiência de suspensão condicional do processo em data a 

ser designada pelo juízo deprecado, com a devida intimação do acusado 

para manifestar acerca da aceitação dos termos e condições da proposta 

constante na denuncia.ATENTE-SE a Secretaria ao envio dos documentos 

necessários para o cumprimento dos atos ora deprecados e efetivação 

das diligencias deferidas.CIENCIA ao Ministério Público e a 

defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145879 Nr: 6805-09.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edson de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência das testemunhas Malaquias Paes da Conceição 

Junior e Carlos Antônio Alves de Carvalho para que surta seus efeitos 

legais.

2. Não havendo requerimento de diligências, DECLARO encerrada a 

instrução processual.

3. Vistas sucessivas para alegações finais escritas para o MP, e após 

Defesa.

 4. Após devolva-se os autos conclusos.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 
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presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135202 Nr: 2012-27.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICY DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 135202

DESPACHO

Vistos,

INDEFIRO o pedido ref. 47, de acesso ao sistema BACENJUD, INFOJUD e 

RENAJUD, uma vez que compete ao autor tomar providencias e medidas 

necessárias á defesa e satisfação de seus interesses tendo em vista que 

lhe incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sendo necessária a 

intervenção do judiciário após esgotadas todas as possibilidades de 

diligências para se obter a informação pretendida.

Intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

que lhe forem cabíveis.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137323 Nr: 2949-37.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer ndustria e Comercio LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Advincula da Silva, RUBENS 

ADVINCULA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Dessa forma, EXPEÇA-SE mandado para descrição e avaliação dos bens 

que guarnecem a residência do executado, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se ao que prevê a legislação quanto a utilidade 

imprescindível do bem para fins de configurá-lo impenhorável.Atentem-se 

os Srs. Oficiais de Justiça quando ao fiel cumprimento do mandando, 

procederem com a cordialidade e cuidados de costume.Intime-se o 

exequente.Cumpra-se expedindo o necessário.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141840 Nr: 4862-54.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALALRES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - 

OAB:36475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando que os embargos à execução foram julgados 

improcedentes, EXPEÇA-SE a Requisição de Pequeno Valor, sendo o 

crédito inferior a 30 (trinta) salários mínimos, em conformidade com o art. 

87, II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada a 

autoridade representante do ente público que foi citado para o processo, 

na forma do art.535, §3º, II do CPC, devendo atentar-se aos honorários 

advocatícios.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intime-se o executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131663 Nr: 553-87.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amigão Industria e Comercio de Gêneros Alimentícios 

Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verão Comercio e Serviços de Telefonia Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Campos Baleroni - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR à parte EXEQUENTE da justada de Ref. 42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127874 Nr: 3329-94.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Gomes Moreira, Vander Odilon 

Fereira, Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho, Paulo Mendes Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Passos Pereira - 

OAB:184695, Diogo Del Sarto Macedo - OAB:78215, Edward Alvares 

de Campos Abreu - OAB:30791, Eloá L Cunha Velloso - 

OAB:87440/MG, Eloa Leonor da Cunha Velloso - OAB:87.440, Ildeu 

da Cunha Pereira Sobrinho - OAB:48521, Rafael de Moura Santos - 

OAB:135310, Thiago Dantas Cunha - OAB:112964MG, Thiago Dantas 

Cunha - OAB:112.964/MG

 Por fim, não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado,  RATIF ICO a  dec isão  de  receb imen to  da 

denúncia.Oportunamente, considerando que o IRMP do oferecimento da 

denuncia, apresentou proposta de suspensão pelo prazo de dois anos 

sob as condições descritas na fl. 4;Considerando que a audiência de 

suspensão condicional do processo pode ser realizada, fiscalizada, bem 

como pode ser no ato apresentada possível adequação das condições 

(contrapropostas) a serem apreciadas pelo juízo deprecado ouvido o 

Ministério Publico, conforme Enunciados 68, 92 e 93 do CNJ;EXPEÇA-SE 

CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Belo Horizonte/MG, para que se 

PROCEDA a realização de AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO aos acusados Paulo Mendes Álvares e 

Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho, a ser designada pelo juízo deprecado. 

Devendo ser consignado no mandado a advertência de que, não sendo 

aceita a proposta ou não comparecendo o acusado a audiência, o que 

autoriza a presunção de não aceitação da proposta.EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA à Comarca de Contagem/MG, para que se PROCEDA a 
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realização de AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO ao acusado Edward Gomes Moreira, a ser 

designada pelo juízo deprecado. Devendo ser consignado no mandado a 

advertência de que, não sendo aceita a proposta ou não comparecendo o 

acusado a audiência, o que autoriza a presunção de não aceitação da 

proposta.EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Conselheiro 

Lafaiete/MG, para que se PROCEDA a realização de AUDIÊNCIA PARA 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ao acusado 

Vander Odilon Pereira, a ser designada pelo juízo deprecado. Devendo ser 

consignado no mandado a advertência de que, não sendo aceita a 

proposta ou não comparecendo o acusado a audiência, o que autoriza a 

presunção de não aceitação da proposta.INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130061 Nr: 4424-62.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisberto Pires Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rômulo Bezerra Pegoraro - 

OAB:23871/MT

 Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento da denúncia.Considerando 

que o réu e a testemunha de defesa residem em outra Comarca 

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Caceres/MT, para que se 

PROCEDA ao interrogatório do acusado e oitiva da testemunha por ele 

arrolada em audiência a ser designada pelo juízo deprecado, atentando-se 

a secretaria ao envio de todos os documentos necessários à realização 

do ato.Considerando que as testemunhas arroladas pela acusação 

Policiais Rodoviários Federais residem em outra Comarca EXPEÇA-SE 

CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Cuiabá/MT, para que se PROCEDA a 

oitiva das testemunhas em audiência a ser designada pelo juízo 

deprecado, atentando-se a secretaria ao envio de todos os documentos 

necessários à realização do ato.CIENCIA ao IRMP e a Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152855 Nr: 1429-08.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Augusto de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para initmar a parte autora da juntada ref 27, bem como, para 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151015 Nr: 662-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDQR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a manifestação da requerida na produção de prova 

documental, DETERMINO a realização de estudo psicossocial na 

residência do autor, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do juízo, no 

prazo de 30 dias.

Ademais, a fim de verificar a alegação do autor quanto a eventual 

alienação parental, igualmente, DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial na residência da genitora, onde o menor reside, em igual 

prazo.

Anoto que o autor não manifestou quanto as provas que pretende 

produzir.

Com a juntada dos laudos, vistas as partes com prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155741 Nr: 2553-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAMED PLANEJAMENTO ASSESSORIA E 

SERIÇOS MÉDICO H, Jonas Eduardo Queiroz Moraes, Pollyanna Ramos 

Zardim de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 Certifico para intimar as partes da audiencia designada nos autos, bem 

como, para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez.)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155741 Nr: 2553-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAMED PLANEJAMENTO ASSESSORIA E 

SERIÇOS MÉDICO H, Jonas Eduardo Queiroz Moraes, Pollyanna Ramos 

Zardim de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 DESPACHO

Vistos,

Devidamente intimados acerca do despacho de ref.31, os Requeridos 

postulou a designação de audiência de instrução, enquanto o requerido 

informou não que não possui outras provas a serem produzidas.

Pois bem. Defiro o pedido realizado pelos requeridos à ref. 35.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07 de maio de 

2020, às 14h30min.

Intime-se a parte requerida para indicar o rol de testemunhas no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157829 Nr: 3306-80.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everson de Morais Torres - 

OAB:85992/MG, VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM - OAB:35382

 Certifico para intimar a parte autora da juntada de ref 34, bem como, 

manfestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53386 Nr: 76-11.2010.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Olimpio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos. - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Conforme juntada de petição de ref. 110, o requerente pleiteia a 

concessão do prazo de 30 (trinta) dias, argumentando que continua 

realizando diligencias administrativas quanto ao feito.

 Tendo em vista o extenso lapso temporal, INDEFIRO o pedido ora 

pleiteado.

INTIME-SE o Requerente para dar prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção da ação, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, Selma Fernandes da Cunha - OAB:15600/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os requeridos na (Ref.188,189) apresentaram 

recurso de apelação conforme a( Ref.184), que faço nesse ato a 

intimação da parte requerente para que apresenta as contrarrazões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115092 Nr: 2997-64.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonan Gustavo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 109 inciso VI do Código penal. 

RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, bem como EXTINTA a 

presente demanda, sem resolução do mérito nos termos do artigo art. 485, 

inciso VI, do CPC c/c art. 3º do CPP, em relação ao réu LEONAN 

GUSTAVO DE ARRUDA qualificado nos autos. Isento de custas e 

despesas processuais. CIÊNCIA ao IRMP.Desnecessária a intimação do 

denunciado nos termos do art. 1.387 da CNGC.Transitado em julgado, 

REMETA-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138 Nr: 67-69.1998.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira de Souza, Ione Olivio de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 138

DESPACHO

VISTOS,

Ante as informações apresentadas pela Leiloeira nomeada, tendo em vista 

que não fora juntada matrícula atualizada do imóvel penhorado, intime-se o 

credor para manifestação no prazo de 15 dias, sob pena de abandono.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154613 Nr: 2095-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVCDO, LACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdP-, SMdS, SdEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.
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Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129772 Nr: 4303-34.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Fixação de Guarda com Pedido de Tutela de Urgência 

de Busca e Apreensão proposta por VALDECIR DELLA ROSA em face de 

EDEJANE DOMÍCIO DOS SANTOS, em favor da menor Fernanda Vallentina 

Mello Della Rosa.

A parte autora formulou pedido de desistência da ação à ref. 62.

O Parquet e a DPE manifestou favorável pela extinção do feito (ref. 83 e 

ref. 87).

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto 

pessoalmente pela autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

CONDENO o requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$ 200,00 (duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que defiro sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149259 Nr: 8518-19.2017.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jozail Santana da Silva, Francisco de Assis 

Carneiro, Josefa Santana Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT

 DESPACHO

 DECISÃO

VISTOS,

Constata-se que anteriormente o IRMP pleiteou o arquivamento do feito.

Ocorre que aportou aos autos manifestação do IRMP informando acerca 

da existência de diligências pendentes no IP, motivo pelo qual ainda não 

fora proposta a denúncia.

Dessa forma, requereu a substituição do comparecimento bimestral pelo 

quimestral dos suspeitos.

Após, a Defesa dos flagrados requereu a revogação das medidas 

cautelares.

Pois bem.

No que tange a substituição do comparecimento dos suspeitos para 

quimestral, DEFIRO o pedido.

REVOGO o despacho de ref. 32 que determino o arquivamento do APF.

Quanto ao pedido de ref. 58, verifica-se que o próprio IRMP sugeriu 

medida mais benéfica aos flagrados, substituindo o comparecimento 

bimestral pelo quimestral.

Dessa forma, cai por terra o argumento da defesa quanto a 

impossibilidade de comparecimento de 02 em 02 meses ante ao prejuízo 

financeiro gerado.

É fato que os flagrados foram presos em flagrante pela suposta prática do 

crime de receptação, assim, a revogação das medidas cautelares 

impostas ocasionaria ausência de reprimenda do Estado.

Aliado a isso, o comparecimento quimestral não implica grave prejuízo aos 

flagrados.

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas 

cautelares.

No que tange ao oferecimento da denúncia e eventual ausência de prova 

para o prosseguimento do processo criminal, vistas ao IRMP.

Intimem-se os flagrados da decisão de substituição da medida cautelar.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153471 Nr: 1701-02.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anasilza da Silva Proença, Juarez Paes Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevar de Campos Evangelista Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 153471

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de uma Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

Ocasionados em Acidente de Trânsito c/c Tutela Antecipada proposta por 

ANASILZA DA SILVA PROENÇA e JUAREZ PAES PROENÇA em face de 

EDVAR DE CAMPOS EVANGELISTA JUNIOR.

 A parte requerente embora comparecesse na audiência de conciliação 

ref. 39, manteve-se inerte (ref. 46).

Pois bem.

DA REVELIA

 Ressai dos autos que, regularmente citado para contestar a ação, a parte 

ré EDVAR DE CAMPOS EVANGELISTA JUNIOR deixou transcorrer o prazo 

legal sem apresentação de defesa até a presente data.

O reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 307 do Código de Processo Civil.

No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se 

não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que diante das provas 

apresentadas nos autos, demonstrado restou que a pretensão posta na 

demanda merece acolhimento.

Assim, DECRETO a revelia do EDVAR DE CAMPOS EVANGELISTA JUNIOR 

que, apesar de citado, permaneceu inerte, nos termos do art. 344 do CPC.

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 169214 Nr: 687-46.2019.811.0028
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moacir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Aparecida Mendes 

Pereira - OAB:5019/MT

 DECISAO

VISTOS,

Considerando pedido de revogação de prisão do acusado à ref. 127;

Considerando que a mídia áudio visual de depoimento do réu já fora 

juntado à ref. 126;

Considerando que o prazo para devolução da carta precatória expedida já 

se findou;

Considerando o disposto no artigo 222 §2º do CPP;

DECLARO encerrada a instrução criminal;

CERTIFIQUE-SE do cumprimento da carta precatória expedida à ref. 81, e 

SOLICITE-SE a devolução da missiva ao juízo deprecado ante o extenso 

lapso temporal decorrido.

E após, VISTAS ao IRMP para manifestar-se quanto ao pedido de ref. 127 

e apresentar memoriais finais.

Posteriormente, INTIME-SE a Defesa para apresentar alegações finais no 

prazo legal.

CUMPRA-SE com urgência visto que se trata de réu preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 919-68.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pedro de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço a intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituido, para no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR se tem 

interesse ou não na renuncia ao valor atualizado do RPV, que ultrapassou 

o limite de 60 (sessenta) salários minimos, caso não renuncie será 

expedido Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147921 Nr: 7904-14.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Casari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo vistas ao autor para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154476 Nr: 2052-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleiton Cesar Vaz Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri de Campos, Gonçalina Celeste Proença 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Vistas as autor, no que tange a citação de todos os réus. Manifeste 

também acerca da ausência na audiência de conciliação.

 Empós, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às Providências.

 Katia Rodrigues Oliveira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148301 Nr: 8091-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO APARECIDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/MT

 DECISÃO

Vistos,

Considerando a manifestação do perito nomeado nos autos (ref. 47), bem 

como, verifica-se a decisão de ref. 42, DETERMINO a intimação das partes 

para apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117893 Nr: 459-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris de Arruda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Marcio Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALMEIDA DE 

ARRUDA - OAB:26211/O, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - 

OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CERTIFICO e dou fé, que a parte exequente se manifestou dentro do 

prazo legal referente a Decisão (Ref.80), pela qual vem requerer a 

realização da pesquisa online, qual seja, RenaJud e InfoJud em nome do 

executado (Arlindo Márcio Morais).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172542 Nr: 1947-61.2019.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dijeverson Soares Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 INTIMANDO a parte Requerida, que encontra-se designado o dia 

11/03/2020, às 14:00 horas, audiência para inquirição das testemunhas de 

acusação - Júnior Cesar Novak e Adnilson Ferreira, perante o Juízo de 

Direito da 9ª Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos - Cuiabá/MT, 

nos autos de Carta Precatória Cód. 593005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138 Nr: 67-69.1998.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira de Souza, Ione Olivio de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte Exequente para manifestar-se no prazo de 

15 dias, sob pena de abandono, conforme Despacho de fls. 283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 12749 Nr: 947-80.2006.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRdGdO, MCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Regina Ribeiro 

Nascimento - OAB:6555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/MT, Wesley Amaral de Andrade - OAB:24017/MT

 CÓDIGO: 12749

DECISÃO

 VISTOS,

 Trata-se de uma Ação de Execução de Alimentos.

 Tento em vista, a manifestação de fl.124 e em considerando que a carta 

precatória nos autos restou infrutífera fls. 106/108, INTIME-SE a parte 

autora para que acoste nos autos endereço correto/atualizado do 

executado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção e 

arquivamento.

 Após, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12749 Nr: 947-80.2006.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRdGdO, MCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Regina Ribeiro 

Nascimento - OAB:6555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/MT, Wesley Amaral de Andrade - OAB:24017/MT

 Intimar a parte Autora para que acoste nos autos o endereço 

correto/atualizado do executado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64108 Nr: 76-74.2011.811.0028

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Cacio de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre sobre a 

penhora on-line efetuada nos autos - ref. 119, bem como da devolução da 

correspondência da citação da parte requerida - ref. 125

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84345 Nr: 45-83.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Almeida Samudio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

A Doutora KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Poconé - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão Ordinária, com início previsto para o dias 06 de Maio de 

2020 às 13:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 

modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

06/05/2020 Processo de Ação Penal Código 84345

 nº 45-83.2013.811.0028

 Parte Autora - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 Parte Ré - JOELSON ALMEIDA SAMÚDIO

 Pronunciado Art. 121, §2°, II, do Código Penal.

 Eu, Antônio José Izidro da Silva, que o fiz digitar.

Poconé - MT, 17 de Janeiro de 2020.

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

JUIZA DE DIREITO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96470 Nr: 616-20.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues de Oliviera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gonçalo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle dos Santos Cruz - 

OAB:13552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro 

Martins. - OAB:7453/MT

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre a 

devolução de Carta de Intimação pelo Correio - ref. 120.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100677 Nr: 1975-05.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Almeida Danelichen de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN DE ALMEIDA DANELICHEN DE 

CARVALHO, Filiação: Cassia de Almeida e Winiston Danelichen de 

Carvalho, data de nascimento: 09/10/1991, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: " Consta dom incluso inquérito policial que no dia 28 de 

março de 2013, por volta das 23h45min, na Rua W, Bairro André Maggi, 

Willian Almeida Danechne de Carvalho, detinha, portava e mantinha sob 

sua guarda um revolver, marca Taurus, calibre 38 e seis munições 

intactas, conforme termo de apreensão de fls. 19, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em interrogatório, 

Willian confessou que adquiriu a arma e as munições, há três meses, por 

R$ 1.800,00 ( mil e oitocentos reais), porém não possuía registro e nem 

porte. Em razão disso, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 

14, caput, da Lei 10.826/03.

Despacho: " RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado, como 

incurso nas sanções nela descrita.Cite-se o denunciado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 17 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109606 Nr: 1494-08.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 INTIMANDO o advogado da parte requerida, para manifestar sobre a 

certidão de ref. 97, do sentenciado - José dos Santos Felipe.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113620 Nr: 2571-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA, Rg: 

24827487, Filiação: Andrelina Soares de Oliveira e João Batista Fernandes 

da Silva, data de nascimento: 26/09/1992, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 

01/10/2015, por volta das 22h00min, na comunidade "Vila 120", zona rural, 

nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA 

foi preso em flagrante delito, pois mantinha sob sua guarda e ou tinha em 

depósito, 01 (uma) arma de fogo, qual seja, 01 (uma) carabina, marca 

"CBC, modificada para utilizar munição de uso restrito e com caracteres de 

identificação suprimido, bem como mantinha sob sua guarda e ou possuía, 

03 (três) armas de fogo de uso permitido, quais sejam, 01 (uma) carabina, 

marca "Winchester", calibre 44W; 01 (uma) espingarda, calibre 32, marca " 

Boito", número de sérir 779782; 01 (um) pistolão calibre 32; e mais 14 

(catorze) munições calibre 38 intactas, 14 (catorze) munições calibre 22 

intactas e outras munições de calibres diversos deflagradas, tudo sem 

autorização e em desacordo co, determinação legal ou regulamentar. Em 

razão disso, foi denunicado como incurso nas sanções do artigo 16, 

parágrafo único, incisos II e IV, bem como nas sanções do artigo 12, 

ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, (concurso material) 

do Código Penal.

Despacho: RECEBO a denúncia ofertada contra a acusado, como incurso 

nas sanções nela descrita.Cite-se o denunciado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 17 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-42.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO SOARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001294-42.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

DIONISIO SOARES DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos seguintes 

termos: 1- Com fundamento no principio da celeridade processual 

REDESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 17 de junho de 2020 as 14h00min. Sai a 

advogada devidamente intimada. 2- Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000195-37.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DE LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AILTON FELIPE DE LACERDA CINTRA (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000195-37.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

CLAUDIA MARIA DE LACERDA CINTRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, Trata-se de Ação de 

Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência de Obrigação 

de Fazer ajuizada por CLAUDIA MARIA DE LACERDA CINTRA em favor de 

AILTON FELIPE LACERDA CINTRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE POCONÉ, todos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo a internação compulsória do favorecido, tratando-se, 

portanto, de tratamento de prestação continuada. É o breve relato. 

DECIDO. Em consonância com o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 

09/2019, é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT a competência para: “processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, 

cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da 

Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o 

Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Deste modo, 

DECLINO a competência para processar e julgar a presente ação e 

DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo competente da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT. Ciência as 

partes. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002179-56.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002179-56.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ROSARIA RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de 

ação que visa à obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002184-78.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002184-78.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

LUCIMAR VIEIRA FAGUNDES RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

16h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002180-41.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002180-41.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOSE APARECIDO DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 
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a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002187-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JESUS DENIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002187-33.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MANOEL JESUS DENIZ RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002186-48.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002186-48.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

RUFINA DE ARRUDA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

16h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002181-26.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAVID PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002181-26.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MANOEL DAVID PEREIRA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

14h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002190-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA MONGE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002190-85.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JOSELINA MONGE DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002182-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDI MARIA DE PAULA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002182-11.2019.8.11.0028. AUTOR(A): EDI 

MARIA DE PAULA SILVA OLIVEIRA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que 

visa à obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002191-70.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO LUIZ GELAIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002191-70.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARCELINO LUIZ GELAIN RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002183-93.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002183-93.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

JERONIMO MARTINS DE ALMEIDA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de Maio de 2020, às 

15h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1088 de 1782



Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002189-03.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção 

de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Março de 2020, às 

15h15min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001045-91.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. R. A. (REQUERENTE)

FERNANDO GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001045-91.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

FERNANDO GUIMARAES ARAUJO, FERNANDA APARECIDA RONDON 

ARAUJO Vistos, Trata-se de uma Ação de Retificação de Registro Civil. 

Cite-se eventuais interessados e dê-se vistas ao MP para manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias na forma do art.109 da Lei 6.015/73. Decorrido 

o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-09.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002208-09.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

14h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002210-76.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES NILA DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002210-76.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

LOURDES NILA DA SILVA ASSUNCAO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002203-84.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CLARA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002203-84.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

CLEONICE CLARA DE OLIVEIRA ARRUDA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que 

visa à obtenção de benefício previdenciário. Defiro os benefícios da 

gratuidade de justiça, pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 

1.060/50. O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja 

concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê 

a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela 

antecipada com o fim de obtenção do benefício previdenciário de ação 

auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio 

acidente c/c pedido de antecipação de tutela. Por se tratar de Ação de 

Restabelecimento de auxílio doença com conversão em aposentadoria por 

invalidez ou auxílio acidente c/c pedido de antecipação de tutela, verifico 

que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nos termos do 

Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica 

para o dia 07 de fevereiro de 2020, às 14h10min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João 

Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do 

CJF. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da 

parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder 

com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o 

laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para 

realização da perícia portando todos os seus exames e os quesitos do 

juízo. Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. 4 ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. 5) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para 

comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002207-24.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002207-24.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

WILSON DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção 

de benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, 

pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O autor requer a 

antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a implantação do 

benefício, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse 

aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A antecipação de tutela deve se pautar em 

prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou demonstrado nos 

autos a probabilidade do direito do requerente, mormente considerando 

que a prova da condição de segurado especial será colacionada também 

através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim 

de obtenção do benefício previdenciário de ação auxílio doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente c/c pedido 

de antecipação de tutela. Por se tratar de Ação de Restabelecimento de 

auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio 

acidente c/c pedido de antecipação de tutela, verifico que a demanda 

exige realização de perícia médica. Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o dia 07 de 

fevereiro de 2020, às 14h30min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para realização da 

perícia portando todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como 

quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que 

o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 
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risco ou agente nocivo causador. 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 6) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). 9) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. 11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? 13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? 14) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? 15) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? 

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002218-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002218-53.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

LAURENTINO RAMOS DA SILVA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que 

visa à obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002220-23.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002220-23.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MANOEL MENDES DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Junho de 2020, às 

15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002219-38.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICIO MAXIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002219-38.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

DEONICIO MAXIMO DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 
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que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

15h15min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002223-75.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TRINDADE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002223-75.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

BENEDITA TRINDADE CORREA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

16h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002212-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA INGRACIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002212-46.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

ILZA INGRACIA DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

16h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002178-71.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI DE FATIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002178-71.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

IVELI DE FATIMA DE ALMEIDA RÉU: EDSON FRANCISCO LOPES 

DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos: 1. 

Trata-se de ação de Reintegração de Posse no qual a autora alega que é 

proprietária do imóvel objeto do litigio. Sustenta que após o falecimento do 

seu esposo foi obrigados a mudar para a cidade para o tratamento de 

saúde de seu filho. Ocorre que para imóvel não ficasse desocupado 

ofereceu para que o requerido cuida-se do sitio sem que lhe fosse pago 

quantia em dinheiro. Ocorre que o requerido não desocupou o imóvel, 

requerendo a Reintegração de Posse. É o relatório decido. Para que seja 

deferida a Reintegração de Posse nos termos do artigo 561 é necessário 

que seja demostrado a turbação bem como a data da mesma. No caso em 

tela os requeridos contrato de compra e venda no qual demostra que são 

possuidores do imóvel desde 2007 sendo que o contrato foi assinado pela 

genitora do dê cujos, então esposo da autora. Sem adentrar na questão 

da propriedade após um juízo de cognição sumaria não se trata de posse 

nova. Considerando que os réus demostraram que possui o bem desde 

2007, se torna necessário um juízo mais aprofundado para deferimento de 

eventual liminar, já que a Priore a posse dos requeridos pendura por mais 

de 10 anos. Ante o exposto INDEFIRO A MEDIDA DE URGENCIA. Sai a 

Defensoria devidamente intimada para apresentar defesa no prazo legal, 

devendo ser remetido os autos a mesma. Com a contestação vista ao 

autor para impugnação, após concluso para sentença. 2. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Saem os presentes devidamente intimados da 

presente decisão. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002211-61.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002211-61.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARIA BENEDITA DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de Maio de 2020, às 

15h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002260-05.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INOCENCIA RITA DOS SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002260-05.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

INOCENCIA RITA DOS SANTOS DUARTE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de 

Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação prévia será permitida. Dessa 

forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17 de Junho de 2020, às 16h00min. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, vista 

ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário 

do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, 

verifico acostado aos autos o referido requerimento indeferido. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BRUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002221-08.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

IVO BRUNO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Junho de 2020, às 

15h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002253-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002253-13.2019.8.11.0028. EXEQUENTE: 

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS, Trata-se de Ação De Execução de Honorários 

Advocatícios, proposta por GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o benefício da Justiça Gratuita. 

Cite-se o executado para, querendo, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 910 do CPC. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002138-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

ROSILETE GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE PAULA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002138-89.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

RUBENS GONCALVES PEREIRA, ROSILETE GONCALVES PEREIRA RÉU: 

JOAO DE PAULA E SILVA DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão 

nos seguintes termos: Relatório e Fundamentação feita por audiovisual, 

INDEFERIU A MEDIDA DE URGENCIA. Oficie-se ao Cartório para enviar 
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copia da escritura constado no livro 59, folhas 92 e 93 verso, a 

procuração concedida a João de Paula e Silva, lavrada em 02/05/2003 nas 

folhas 95 e 95V, Livro 67 e registro matricula 13693 uma vez que os 

vendedores são Fermino e Melita e no documento ora apresentado não 

consta a assinatura dos mesmos. Remetendo copia do documento ora 

apresentado. Sai a parte requerida intimada para apresentar defesa. 

Nomeio Dr. Zelito Oliveira Ribeiro OAB/MT: 10928/A para o ato. Em razão 

da nomeação de advogado para acompanhamento do ato, ARBITRO 

honorários no importe de 02 URHs, conforme tabela constante da 

Resolução-OAB/MT 96/2007. Expeça-se certidão. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Saem os presentes devidamente intimados da presente 

decisão. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou 

a presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000882-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000882-14.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação de Amparo Social ao 

Deficiente Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. Após, façam os autos concluso.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-25.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO HELENO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Município de Poconé (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000642-25.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

LIBERATO HELENO DE CAMPOS REU: MUNICÍPIO DE POCONÉ, FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer ajuizada por LIBERATO HELENO DE CAMPOS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE POCONÉ, 

todos devidamente qualificados nos autos, requerendo o fornecimento de 

medicamentos, tratando-se, portanto, de tratamento de prestação 

continuada. É o breve relato. DECIDO. Em consonância com o disposto na 

Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, é da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande/MT a competência para: “processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Deste modo, 

DECLINO a competência para processar e julgar a presente ação e 

DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo competente da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT. Ciência as 

partes. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Katia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENITA RONDON DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000024-80.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

BENITA RONDON DE ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 

PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por BENITA RONDON DE 

ARRUDA em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO. Deferida a tutela antecipada, para determinar que a parte autora 

mantenha ou reintegre a autora no plano de saúde (Id 17356669). 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id 25164317). Em contestação 

a aparte requerida alegou em preliminar a ausência de ilegalidade, função 

social do contrato e do ato jurídico perfeito, inversão do ônus da prova 

não automática, quantun indenizatório. Apresentada impugnação a 

contestação de (Id 25603277). É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Ao que se nota suscitado pelo requerido, 

que com o falecimento do titular do plano, o cadastro é cancelado pela 

operadora. Porem como sabido tal fato não implica na resolução do 

contrato, nos termos da Súmula Normativa n° 13 da ANS: O término da 

remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos 

dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições 

contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os 

contratos firmados a qualquer tempo. Salienta ainda os tribunais: EMENTA 

- APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE FAMILIAR 

– APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – DIREITO 

À MANUTENÇÃO DO PLANO – APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA Nº 

13 DA ANS – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Trata-se de plano 

familiar (GEAPFamília), devendo ser aplicada a Súmula Normativa n° 13 da 

ANS, segundo a qual ¿O término da remissão não extingue o contrato de 

plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à 

manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das 

obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo¿. 2 

- A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a simples 

discussão acerca de cláusula contratual não gera direito a indenização 

por danos morais, mesmo que se entenda pela abusividade da cláusula. 3 

- Considerando que o Apelado formulou dois pedidos e foi sucumbente em 

um deles, há que se reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, 

na proporção de 50% para cada uma das partes. 4 - Recurso 

parcialmente provido. Com tais considerações, REJEITO a preliminar. DA 

PRELIMINAR DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DO ATO JURÍDICO 

PERFEITO. Contudo posto aduz o requerido que não houve ilegalidade na 

conduta do mesmo, uma vez que obedeceram as normas contratuais 

pactuadas e com isso a inexistência de dano moral. Posto que, apresente 

preliminar ensejaria no mérito da demanda, para tanto, postergo 

apreciação da mesma para momento, mas oportuno. DA PRELIMINAR DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. Entretanto isso é 

pacífico, uma vez que aplicado o código de defesa do consumidor aos 

planos de saúde, nos termos da súmula 608 STJ: Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão. Com tais considerações, 

REJEITO a preliminar. DA PRELIMINAR DO QUANTUN INDENIZATÓRIO. 
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Como sabido, em que a presente preliminar será melhor analisada em 

momento conveniente. Dito isso, dou o feito por saneado. Especifiquem as 

partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, 

depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova 

oral. Intimem-se. Cumpra-se. Ás Providências Katia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-54.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000017-54.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

ANA ROSA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, pois presente 

os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O autor requer a antecipação 

de tutela com o fim de que seja concedida a implantação do benefício, 

aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, 

artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida desde que houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, 

que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que 

a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

segurado especial será colacionada também através de prova pericial. 

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de ação auxílio doença c/c pedido de antecipação de tutela. 

Por se tratar de Ação de Restabelecimento de auxílio doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente c/c pedido 

de antecipação de tutela, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica. Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o dia 06 de 

março de 2020, às 09h30min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para realização da 

perícia portando todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como 

quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que 

o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 6) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). 9) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. 11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? 13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? 14) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? 15) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? 

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENITA RONDON DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000024-80.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

BENITA RONDON DE ARRUDA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO VISTOS, Considerando que não há preliminares a 

serem analisadas, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir. Após, façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000002-85.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000002-85.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

CELINA COSTA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de Junho de 2020, às 

17h00min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000012-32.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAISSIANE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000012-32.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

TAISSIANE DA SILVA SOUZA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de 

Benefício Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a 

autora não juntou o indeferimento do requerimento administrativo e nem o 

motivo do indeferimento dessa forma, tendo em vista que os documentos 

acostados na inicial não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 

149 STJ), bem como, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-57.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MORRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002263-57.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:EVILASIO 

MORRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

30/01/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-27.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MORRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002265-27.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:EVILASIO 

MORRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO POLO PASSIVO: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 30/01/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIZE DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2019 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIZE DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora 

apresente nos autos os dados bancários para liberação do valor 

depositado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TEODORO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002271-34.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:NIVALDO 

TEODORO PROENCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE CAMPOS 

LEITE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 03/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 

20 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002272-19.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002272-19.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSEMARA 

FERNANDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002273-04.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:LAERTE DE 

ANDRADE SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/02/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-86.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZAIR MARIA MARCAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002274-86.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:EZAIR MARIA 

MARCAL PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

03/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 22 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-56.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VENTURA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002276-56.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:JEFERSON 

VENTURA GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 06/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-41.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002277-41.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:NELSON JOSE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 06/02/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-26.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002278-26.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:LELIA DO 

NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

06/02/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 26 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-63.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002282-63.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

10/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 28 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-48.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002283-48.2019.8.11.0028 POLO ATIVO:JULIO MARQUES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUTEMBERG EUBANK 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 10/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 30 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-55.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-55.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:GILCECLEIDE 

FATIMA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILCECLEIDE 

FATIMA DE OLIVEIRA, MAURICIO BUENO MAGALHAES POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-40.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DE SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-40.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CLAUDIA 

REGINA DE SOUZA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOEDIL 

MARCIANO PIRES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 19/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY NELSON VELASQUEZ DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-25.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:HENRY NELSON 

VELASQUEZ DURAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOEDIL 

MARCIANO PIRES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 8 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-57.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLA JOSE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000018-39.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:NICOLA JOSE DE 

ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS FALCÃO 

DE ARRUDA POLO PASSIVO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 27/02/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002012-39.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MILTON DA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO DECISÃO VISTOS, Trata-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico não Contratado c/c Danos Morais c/c 

Tutela Antecipada proposta por MILTON DA CUNHA em face de BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS. Requer em sede de tutela antecipada 

a suspensão da cobrança dos valores descontados em folha dos 

empréstimos consignados, sob a alegação de que não foram contratados 

por ele. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se mostra a 

verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante da análise 

dos elementos e circunstâncias dos autos não restou demonstrada a 

probabilidade do direito à justificar a antecipação da tutela almejada. Não 

obstante as alegações da parte demandante e, diante do cenário 

probatório abarcado aos autos, não logrou êxito em demonstrar a 

probabilidade do direito, razão pela qual, por ora, o pedido não comporta 

guarida. Isso porque, o próprio reclamante demonstra que o dinheiro foi 

creditado em sua conta corrente, motivo pelo qual não é possível a 

suspensão da cobrança, por mais que as alegações da parte autora 

mereçam crédito ao afirmar que não contratou o empréstimo, a medida 

poderá gerar demasiado dano ao reclamado. Aliado a isso, deixou de 

comprovar o desconto em folha, tendo em vista que não juntou holerite 

aos autos. Ademais, não se vislumbra nos autos os pressupostos 

necessários para o deferimento da tutela antecipada, uma vez que não me 

resto convencida sobre a plausibilidade do direito invocado pelo 

reclamante, considerando tratar-se de medida que trará prejuízo a parte 

reclamada. Sem desmerecer as razões apresentadas pela parte 

reclamante, este juízo entende que a situação jurídica se apresenta 

obscura, ante a fragilidade do cenário probatório apresentado, razão pela 

qual outro caminho não há senão indeferi-la. Saliento que o autor sequer 

depositou o valor creditado em sua conta a fim de restituir o valor 

indevidamente contratado. Com tais considerações, INDEFIRO a tutela 

antecipada pleiteada. CITE-SE a reclamada para, na pessoa de seu 

representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. CONCEDO os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos da Lei 13.105/15. INVERTE-SE o ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENILZA CASSIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R&R COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 18/11/2019 Hora: 14:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R&R COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE DE ARRUDA RONDON (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ANTONIO DA CRUZ SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-20.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DELGADO DE LIMA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 18/02/2020 Hora: 00:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002248-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 18/02/2020 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-66.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO LEOVEGILDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT3739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO WALDEZ PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 18/02/2020 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-62.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GOMES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

PE-RCE/MIR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 18/02/2020 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-22.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 25/09/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-22.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 18/02/2020 Hora: 13:40

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1002254-95.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOADIL DE CAMPOS ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais. Em análise detida dos autos, verifica-se 

que o comprovante de residência não está em nome da parte reclamante, 

bem como ausência de procuração assinada pela parte autora conferindo 

poderes ao patrono. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, 

intime-se a parte autora para comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante de residência e procuração válida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IDINIL RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1002255-80.2019.8.11.0028. REQUERENTE: IDINIL RODRIGUES DA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais. Em análise detida dos autos, verifica-se 

que o comprovante de residência não está em nome da parte reclamante, 

bem como ausência de procuração assinada pela parte autora conferindo 

poderes ao patrono. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, 

intime-se a parte autora para comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante de residência e procuração válida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY NELSON VELASQUEZ DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000006-25.2020.8.11.0028. REQUERENTE: HENRY NELSON VELASQUEZ 

DURAN REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A DECISÃO VISTOS, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido Liminar proposta por HENRY NELSON 

VELASQUEZ DURAN proposta por BRADESCARD S/A. Requer o autor, em 

sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-40.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DE SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000005-40.2020.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDIA REGINA DE SOUZA 

MACEDO REQUERIDO: ENERGISA S/A DECISÃO VISTOS, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por CLÁUDIA REGINA DE SOUZA 

MACEDO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Requer a autor,a em sede de tutela antecipada, que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. 

Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O 

novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março 

de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, 

postula a reclamante a concessão da antecipação da tutela para que a 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua residência. No que tange ao pedido para coibir a concessionária 

de suspensão do fornecimento de eletricidade, tenho que a medida 

preventiva é plausível, e o deferimento da tutela é medida que se impõe. 

Malgrado a possibilidade de suspensão do fornecimento de serviços em 

razão da inadimplência do consumidor, não se pode olvidar dos princípios 

constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana, o direito à 

saúde e à vida, situação que força reconhecer a plausibilidade do direito 

substancial invocado pela parte autora. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Considera-se, ainda, que a medida não trará 

nenhum prejuízo à reclamada. Pelo contrário, caso procedente a 

pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem 

reparados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada 

para o fim de determinar que a empresa demandada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que 

dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. Com as providências 

necessárias, CITE-SE a reclamada para, na pessoa de seu representante 

legal, para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso 

não haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as 

alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 

13.105/2015. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 19/02/2020 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001154-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TEODORO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001154-08.2019.8.11.0028. REQUERENTE: NIVALDO TEODORO 

PROENCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 

38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito 

com Pedido de Tutela proposta por NIVALDO TEODORO PROENÇA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-38.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA SANTANA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000031-38.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ELLEN CRISTINA 

SANTANA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS 

SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 27/02/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 16 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-23.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZITO CONSTANTINO DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-23.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:OZITO 

CONSTANTINO DE ARRUDA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VERA LUCIA DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 02/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-75.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA APARECIDA RODRIGUES SALES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000035-75.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RITA APARECIDA 

RODRIGUES SALES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VERA LUCIA DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 02/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-45.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINETE DA SILVA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000037-45.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CIDINETE DA 

SILVA FIALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

02/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-30.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000038-30.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RONALDO 

RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 02/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-15.2020.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000039-15.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:FRANCIELY 

NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

02/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-67.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-67.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:DALVA SOUZA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA DE SOUZA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 02/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-58.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000073-58.2018.8.11.0028. REQUERENTE: FATIMA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram 

apresentadas as contrarrazões. Constato certidão quanto a 

tempestividade do recurso inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o 

recurso inominado nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se 

os autos a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-95.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000077-95.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram 

apresentadas as contrarrazões. Constato certidão quanto a 

tempestividade do recurso inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o 

recurso inominado nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se 

os autos a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-21.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE MOURA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000500-21.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANGELA DE MOURA 

BELO REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, Verifica-se que a parte 

devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões. Considerando 

a certidão de tempestividade do recurso inominado interposto, RECEBO o 

recurso nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos 

a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-80.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000078-80.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ELIETE AUXILIADORA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram 

apresentadas as contrarrazões. Constato certidão quanto a 

tempestividade do recurso inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o 

recurso inominado nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se 

os autos a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000978-63.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOADIL DE ARRUDA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram apresentadas as 

contrarrazões. Constato certidão quanto a tempestividade do recurso 

inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o recurso inominado nos 

termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos a instância 

superior, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-78.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NACIL MARIA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1001074-78.2018.8.11.0028. REQUERENTE: NACIL MARIA PRAXEDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram apresentadas as 

contrarrazões. Constato certidão quanto a tempestividade do recurso 

inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o recurso inominado nos 

termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos a instância 

superior, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013932-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8013932-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALEX MARCOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram apresentadas as 

contrarrazões. Constato certidão quanto a tempestividade do recurso 

inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o recurso inominado nos 

termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos a instância 

superior, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA ELLEN DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010850-17.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GEISA ELLEN DA CONCEICAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram apresentadas as 

contrarrazões. Constato certidão quanto a tempestividade do recurso 

inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o recurso inominado nos 

termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se os autos a instância 

superior, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000542-07.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, Verifico que já foram 

apresentadas as contrarrazões. Constato certidão quanto a 

tempestividade do recurso inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o 

recurso inominado nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se 

os autos a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-32.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000799-32.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE HUMBERTO DA COSTA 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Verifico que já foram 

apresentadas as contrarrazões. Constato certidão quanto a 

tempestividade do recurso inominado interposto. Assim sendo, RECEBO o 

recurso inominado nos termos do Enunciado 166 do FONAJE. Remetam-se 

os autos a instância superior, com as homenagens de estilo, anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Katia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019052-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENI ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8019052-17.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ROSILENI ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-59.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE ROBERTA GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-59.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:KAROLAYNE 

ROBERTA GOMES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 20 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-44.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE ROBERTA GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-44.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:KAROLAYNE 

ROBERTA GOMES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 02/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-29.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000051-29.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROSANGELA 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

02/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-14.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DAIZE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000052-14.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BENEDITA DAIZE 

VIEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 02/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-96.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA STEPHANI MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000053-96.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RAYSSA 

STEPHANI MARTINS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO IBI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 02/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158027 Nr: 3394-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIZINEY PINTO DE MORAES, MARIA ADRIANA 

CASTRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALVES TEODORICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE DE ARRUDA - 

OAB:19633/O

 DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 18.

Proceda-se o apensamento aos autos de código 161020.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de março de 

2020 às 14h30min.

Intimem-se a denunciada, as testemunhas e o IRMP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158027 Nr: 3394-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIZINEY PINTO DE MORAES, MARIA ADRIANA 

CASTRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALVES TEODORICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE DE ARRUDA - 

OAB:19633/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISÃO REF. 20.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-47.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002199-47.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE MARIA GOMES DE 

ARRUDA REQUERIDO: OI S.A DECISÃO VISTOS, Requer o autor, em sede 

de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-90.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA GONSALINA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002222-90.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ELISA GONSALINA MENDES 

CORREA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por ELISA MENDES GONSALINA CORREA em face de ENERGISA 

S/A. Sustenta a reclamante que nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014 

houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. 

Requer em sede de tutela antecipada que a requerida traga aos autos todo 

o procedimento referente ao objeto da presente ação. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O advento do novo 

Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 

2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, diante da prova 

carreada aos autos, verifico que a reclamante não logrou êxito em 

comprovar suas alegações. Isso porque, as provas a serem 

apresentadas no curso da ação, constituem liberalidade da parte 

envolvida. No caso da reclamante, compete comprovas os fatos 

impeditivos e excludentes do direito do autor. Aliado a isso, o pedido de 

prova antecipada constitui procedimento distinto e próprio no processo 

civil, devendo obedecer a certos requisitos e ser oferecido antes da ação 

de mérito. Dessa forma, ausente a prova da probabilidade do direito do 

direito da reclamante, em que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados não são suficientes para a concessão da medida. Ademais, não 

se vislumbra nos autos os pressupostos necessários para o deferimento 

da tutela antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a 

plausibilidade do direito invocado pela reclamante, considerando tratar-se 

de medida que trará prejuízo a parte reclamada. Sem desmerecer as 

razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo entende que a 
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situação jurídica se apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário 

probatório apresentado, razão pela qual outro caminho não há senão 

indeferi-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

CITE-SE a parte reclamada para, na pessoa de seu representante legal, 

para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não 

haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações 

iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-98.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002215-98.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ROSELI MARQUES RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

por ROSELI MARQUES RIBEIRO em face de ENERGISA S/A. Sustenta a 

reclamante que nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014 houve 

interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Requer 

em sede de tutela antecipada que a requerida traga aos autos todo o 

procedimento referente ao objeto da presente ação. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O advento do novo 

Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 

2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, diante da prova 

carreada aos autos, verifico que a reclamante não logrou êxito em 

comprovar suas alegações. Isso porque, as provas a serem 

apresentadas no curso da ação, constituem liberalidade da parte 

envolvida. No caso da reclamante, compete comprovas os fatos 

impeditivos e excludentes do direito do autor. Aliado a isso, o pedido de 

prova antecipada constitui procedimento distinto e próprio no processo 

civil, devendo obedecer a certos requisitos e ser oferecido antes da ação 

de mérito. Dessa forma, ausente a prova da probabilidade do direito do 

direito da reclamante, em que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados não são suficientes para a concessão da medida. Ademais, não 

se vislumbra nos autos os pressupostos necessários para o deferimento 

da tutela antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a 

plausibilidade do direito invocado pela reclamante, considerando tratar-se 

de medida que trará prejuízo a parte reclamada. Sem desmerecer as 

razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo entende que a 

situação jurídica se apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário 

probatório apresentado, razão pela qual outro caminho não há senão 

indeferi-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

CITE-SE a parte reclamada para, na pessoa de seu representante legal, 

para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não 

haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações 

iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002248-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002248-88.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA CICERA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DECISÃO 

VISTOS, Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-65.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA GUIA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002256-65.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ZILDA DA GUIA FERNANDEZ 

INVENTARIADO: VIVO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de 

Urgência proposta por ZILDA DA GUIA FERNANDEZ em face de 

TELEFÔNICA S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 
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se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002257-50.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JUCILENE DA SILVA 

ASSUNCAO REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de 

Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta 

por JUCILENE DA SILVA ASSUNÇÃO em face de ODORATA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. Requer o autor, em sede de tutela 

antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O 

novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março 

de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a 

regularidade ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, 

assim como se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito. As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não 

vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. 

DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem 

prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação 

da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de 

DETERMINAR que a parte reclamada proceda à exclusão do nome do 

reclamante do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA, tão somente em relação aos débitos em discussão nos 

presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a 

reclamada providencie a baixa da restrição em nome do demandante no 

prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), nos termos do artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 3 – Após as providências, CITE-SE a Requerida para participar da 

audiência conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – 

INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002269-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODRIEN GONCALO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002269-64.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ODRIEN GONCALO DE 

ARRUDA GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Revisão de Fatura c/c Dano Moral proposta por ODRIEN GONÇALO DE 

ARRUDA GOMES em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Requer o autor, em sede de tutela 

antecipada, que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso, postula a reclamante a concessão da antecipação da 

tutela para que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua residência. No que tange ao pedido para coibir a 

concessionária de suspensão do fornecimento de eletricidade, tenho que 

a medida preventiva é plausível, e o deferimento da tutela é medida que se 

impõe. Malgrado a possibilidade de suspensão do fornecimento de 

serviços em razão da inadimplência do consumidor, não se pode olvidar 

dos princípios constitucionais que garantem a dignidade da pessoa 

humana, o direito à saúde e à vida, situação que força reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Considera-se, ainda, que a 

medida não trará nenhum prejuízo à reclamada. Pelo contrário, caso 

procedente a pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos 

a serem reparados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada para o fim de determinar que a empresa demandada se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da parte reclamante. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que 

dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. Com as providências 

necessárias, CITE-SE a reclamada para, na pessoa de seu representante 

legal, para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso 

não haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as 

alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 

13.105/2015. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TEODORO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1002271-34.2019.8.11.0028. REQUERENTE: NIVALDO TEODORO 

PROENCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por NIVALDO TEODORO PROENÇA 

em face de ENERGISA S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, 

a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. No caso, noto que 

o autor não acostou prova inequívoca apta a comprovar a probabilidade 

do direito e o perigo de dano dos fatos alegados, uma vez que, conforme 

extrato juntado pelo reclamante, foi constatada existência de inscrição 

anterior. Não vislumbrando nos autos os pressupostos necessários para 

o deferimento da tutela antecipada, outro caminho não há senão 

indeferi-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. CITE-SE o 

reclamado, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a 

sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não haja 

comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, 

conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Concedo ao autor os benefícios 

da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-40.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DE SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000005-40.2020.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDIA REGINA DE SOUZA 

MACEDO REQUERIDO: ENERGISA S/A DECISÃO VISTOS, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por CLÁUDIA REGINA DE SOUZA 

MACEDO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Requer a autor,a em sede de tutela antecipada, que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. 

Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O 

novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março 

de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela. 

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz 

concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, 

postula a reclamante a concessão da antecipação da tutela para que a 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua residência. No que tange ao pedido para coibir a concessionária 

de suspensão do fornecimento de eletricidade, tenho que a medida 

preventiva é plausível, e o deferimento da tutela é medida que se impõe. 

Malgrado a possibilidade de suspensão do fornecimento de serviços em 

razão da inadimplência do consumidor, não se pode olvidar dos princípios 

constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana, o direito à 

saúde e à vida, situação que força reconhecer a plausibilidade do direito 

substancial invocado pela parte autora. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Considera-se, ainda, que a medida não trará 

nenhum prejuízo à reclamada. Pelo contrário, caso procedente a 

pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem 

reparados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada 

para o fim de determinar que a empresa demandada se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que 

dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. Com as providências 

necessárias, CITE-SE a reclamada para, na pessoa de seu representante 

legal, para comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso 

não haja comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as 

alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 

13.105/2015. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY NELSON VELASQUEZ DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000006-25.2020.8.11.0028. REQUERENTE: HENRY NELSON VELASQUEZ 

DURAN REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A DECISÃO VISTOS, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido Liminar proposta por HENRY NELSON 

VELASQUEZ DURAN proposta por BRADESCARD S/A. Requer o autor, em 

sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-55.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000004-55.2020.8.11.0028. REQUERENTE: GILCECLEIDE FATIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de 

Negativa de Débito c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por GILCECLEIDE FÁTIMA DE OLIVEIRA 

MAGALHÃES em face de ENERGISA S/A. Requer o autor, em sede de 

tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No que pese a regularidade ou não do débito, tenho que deverá 

ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade da inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte requerente, até 

que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de 

tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente 

ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os ofícios 

necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da restrição 

em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 do CPC, 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, CITE-SE 

a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-31.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - MT13468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010097-31.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: VALDEMAR FERREIRA MENDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por ambas as partes. Ocorre que dos Embargos do exequente, verifica-se 

que houve erro na sentença atacada, tendo em vista que a impugnação foi 

julgada improcedente mesmo com a sua concordância com os valores 

oferecidos. Assim, ANULO a sentença anteriormente proferida e passo ao 

novo julgamento: O processo encontra-se em cumprimento de sentença. O 

Impugnante se opôs ao valor executado por estar acima do teto dos 

juizados especiais e ofereceu a quantia de R$ 39.200,00, tendo efetuado 

o depósito judicial da referida quantia. À ID 24585372 o exequente 

concordou com os valores apresentados pelo executado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Sem delongas, constata-se que o 

Exequente não se opôs aos valores apresentados pelo Executado, de 

forma que imperiosa a homologação do cálculo e consequente expedição 

do alvará. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

ENERGISA S/A, o que faço para HOMOLOGAR o cálculo apresentado pelo 

executado no valor de R$ 39.200,00. Sem custas e honorários. Expeça-se 

competente alvará em favor do exequente. Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). Homologada, publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-98.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010002-98.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO BERTO - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Reparação de Danos contra 

Companhia de Energia Elétrica. A parte ré requer a extinção do processo 

tendo em vista o pagamento da indenização a título de danos morais. A 

parte autora concordou com os valores depositados e pleiteou a 

expedição de alvará. É a síntese. Decido. Considerando que o executado 

realizou o pagamento da indenização objeto desta ação, juntando 

documentos que comprovam o depósito, requer a extinção do feito face 

do pagamento, e tenho que o pedido merece acolhimento. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente execução, em face ao cumprimento da obrigação. Expeça-se 

competente alvará conforme requerido pela parte autora, devendo a 

Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERSZON DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000489-89.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ERSZON DOMINGOS 

GUIMARAES REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que 
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a sua fatura (Matricula n. 1424-9) com referência aos meses de janeiro e 

fevereiro/2019 com valores de R$ 344,44; R$ 547,35, respectivamente, 

não se adequam à sua real média de consumo, girando em torno de R$ 

40,00 (quarenta reais) a R$ 100,00 (cem reais) aproximadamente. Aduz 

ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato 

com a Reclamada. Em resposta, a concessionária de serviço público 

informou que não fora encontrada irregularidade, bem como o valor 

apurado está dentro dos limites estabelecidos, momento em que fora 

realizado também um acordo para pagamento da fatura de forma 

parcelada. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer 

irregularidade no valor cobrado na fatura de fornecimento do consumo de 

água da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura no medidor, a qual se procede regularmente por intermédio da 

perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado por 

matéria de ordem complexa, uma vez que os documentos carreados aos 

autos são suficientes para a apreciação da lide. Vencida a preliminar, 

passo a análise de mérito. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de água e esgoto, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas com a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos 

dados do referido hidrômetro de consumo de água/esgoto. Assim, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de água/esgoto em efetuar cobranças dos serviços a 

consumidora, que não eram devidos assim como da negativa de 

atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. Ressalte-se que 

contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na 

relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório 

(art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora 

de serviços de água/esgoto que tem de provar que empreendeu esforços 

no sentido de atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos 

motivos que levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, 

o que também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido, Mutatis 

Mutandis, é a orientação jurisprudencial: CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO. CÁLCULO 

DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Notadamente, 

verifica-se aumento considerável na medição sem motivo idôneo 

justificável. Diante da ausência de comprovação da existência de 

vazamentos, é razoável concluir ter havido falha na medição a indicar 

indevido o total cobrado nas faturas de maio e junho de 2014, assim como 

decidido na primeira instância. 2. Correta a sentença que determinou a 

revisão das faturas nos meses de maio e junho de 2014, para que o 

consumo medido em metros cúbicos seja adequado à média dos valores 

referentes aos últimos doze meses. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

(APC 20140111288615 Julgador 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 

15/02/2016. Pág.: 407, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator SILVA 

LEMOS). Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso 

da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. Assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a existência de 

dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que 

os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as 

dúvidas junto aos fornecedores, realidade da qual não fugiu o caso 

concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo 

a moral da parte reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadão e 

consumidor. Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a 

liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

DECLARO INEXISTENTE os débitos objeto da lide correspondente aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2019, bem como condeno a parte ré pagar 

à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

PROMOVA a reclamada o refaturamento dos aludidos meses, sendo 

realizada a cobrança conforme os valores frequentemente faturados. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA GONCALINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001450-30.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VALDA GONCALINA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Ordinária c/c pedido de tutela antecipada proposta por VALDA 

GONÇALINA RODRIGUES em face de BANCO BMG S/A. A parte 

requerente alega que firmou relação comercial com a requerida, 

acreditando se tratar de empréstimo consignado com desconto em folha 

de pagamento. Porém percebeu que vem sofrendo descontos mensais em 

sua folha de pagamento com a rubrica Banco BMG - complemento cartão 
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de crédito, descontos no valor de R$ 559,49. O referido desconto ocorre 

desde maio/2009, o valor dos descontos já chegou a R$ 37.151,48 e, 

ainda verificou que não tem prazo para o término. Em contestação, o 

requerido alega a legalidade e legitimidade da referida contratação e o não 

dever de ressarcimento e indenização. Na espécie, verifica-se que a parte 

requerida colacionou no feito Termo de Adesão / Autorização para 

desconto em Folha - Empréstimo Consignado e cartão de Crédito, assinada 

pela autora em 02/10/2009, devidamente em que a parte contrata 

empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, e que o pagamento 

mínimo da fatura mensal seria debitado em sua folha de pagamento. 

Registre-se ainda, que o referido documento é claro no item III.1 – Cartão 

BMG Master/BMG Card, ao dispor o pagamento mensal inserido na fatura, 

se refere apenas ao mínimo da fatura do cartão. Assim competindo ao 

consumidor quitar o montante da fatura. No caso, o termo de adesão 

colacionado revela claramente que houve a contratação do empréstimo na 

forma de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em 

folha de pagamento. Oque restou demonstrado é que nessa modalidade 

de empréstimo, a forma de desconto, mínimo, os descontos mensais não 

cessam, na medida em que são abatidos apenas os juros do período. Pois 

bem, para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é 

preciso dizer que não se cuida de questão complexa. In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada 

(perícia contábil), que envolve cálculos complexos que dependem de 

fórmulas matemáticas, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. Nessa esteira, 

a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO dos autos, sem 

resolução do mérito, nos termos art. 3º c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. 

EFETUAR o cadastro do patrono da parte requerida, para as devidas 

intimações e citações. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA SANTOS LEMES DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA 

POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001161-97.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LUCILA SANTOS LEMES DE 

OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: ASSOC DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS INATIVOS E PENS DA POLICIA MILITAR DO EST DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO SUL Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e indenizatória c/c pedido de repetição do indébito 

onde a Autora alega a ocorrência de dois descontos indevidos em sua 

conta corrente, mesmo após requerimento de cancelamento junto a 

instituição, por desconhecer a divida. A promovida ao apresentar sua 

defesa dos fatos esposados pela reclamante, contesta-os, pugnando pela 

improcedência total da demanda, haja vista a licitude da cobrança. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO o pedido de contumácia realizado em audiência, 

uma vez que não é necessário o comparecimento do patrono da parte 

autora junto a audiência de conciliação, não havendo que se falar em 

contumácia. REJEITO a preliminar quanto a inépcia da inicial por falta de 

causa de pedir, uma vez que a inicial apresentada pela parte autora 

consta os requisitos necessários a sua apreciação. Vencida a preliminar, 

passo a análise de mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado procedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte autora alega que desde 2016 tomou 

conhecimento da ocorrência de descontos indevidos em sua conta, 

conforme faz prova nos comprovantes de recebimento de proventos 

anexos. Afirma que no dia 04/10/2016, compareceu a sede da reclamada 

e fez pedido de cancelamento, contudo, os descontos perduraram até o 

dia de hoje. A demandada aduz que nenhum pedido de cancelamento fora 

realizado, bem como não é crível a alegação de desconhecimento dos 

descontos em nome da parte autora, pois a parte autora foi ao encontro 

da reclamada e contratou os serviços prestados. De início atesto a 

ocorrência da prescrição quinquenal quanto as prestações a que se 

pretende o reembolso em dobro, ou seja, com relação as prestações 

vencidas até maio de 2014 não são possível o pleito de indenização. 

Ressalto que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo 

regida pelo CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Ressalto que a apesar da parte autora, mencionar que há legalidade 

nas cobranças, deixou de demonstrar que as mesmas ocorreram até a 

sua suspensão por meio da liminar concedida, demonstrando a cobrança 

somente até o mês de junho de 2017. Nesse interim, verifica-se que o 

pedido de repetição do indébito com fulcro no art. 42 do CDC, realizado 

pela parte reclamante, merece prosperar haja vista que a quantia debitada 

em favor da instituição torna-se pagamento indevido, uma vez que o 

próprio banco ofereceu acordo para liquidação do contrato de 

financiamento realizado. Conforme o histórico de cobranças, se tem que, 

de junho de 2014 a maio de 2015 fora cobrado as parcelas de R$ 61,25, 

totalizando R$ 673,75; em junho de 2015 R$ 96,95; de julho de 2015 a 

outubro de 2015 R$ 112,51, totalizando R$ 450,04; em novembro de 2015 

R$ 115,91; em dezembro de 2015 R$ 145,47; de janeiro de 2016 a agosto 

de 2016 R$ 147,99, totalizando R$ 1.183,92; de setembro de 2016 a 

dezembro de 2016 R$ 150,95, totalizando R$ 603,80; de janeiro de 2017 a 

março de 2017 R$ 155,00, totalizando R$ 465,00; de abril de 2017 a maio 

de 2017 R$ 159,15, totalizando R$ 318,30; e finalmente em junho de 2017 

R$ 162,77. , Ressalto que para que haja a caracterização da repetição do 

indébito deve-se evidentemente ter pago a quantia indevida, assim é o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo: "A só 

remessa de carta de cobrança ao consumidor não preenche o suporte do 

art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 

diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para o qual é suficiente a 

simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor apenas autoriza a 

repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o indébito". (STJ, REsp. 

nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 29.03.2004.). Restou claro 

nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, bem como o seu 

pagamento, assim condeno a ré a devolver a quantia na forma dobrada, 
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ou seja, R$ 4.215,91 (Quatro mil, duzentos e quinze e noventa e um reais), 

cabendo a ré devolver a parte autora, já em dobro, o valor de R$ 8.431,82 

(Oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) 

devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação. Ainda, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

como é o caso de muitas instituições bancarias, dando sensação de 

impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma 

negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). 

Caso em que, mesmo depois de diversas reclamações através do 

atendimento por call center a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços não contratados. Dano moral caracterizado. Valor da 

condenação arbitrado na origem mantido, porque proporcional à extensão 

do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a 

natureza jurídica da indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, 

NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. 

PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. 

INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA 

COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA 

FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E 

AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, RATIFICO a liminar concedida, REJEITO a preliminar arguida e, no 

mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a devolver a parte autora o valor R$ 

4.215,91 (Quatro mil, duzentos e quinze e noventa e um reais), cabendo a 

ré devolver a parte autora, já em dobro, o valor de R$ 8.431,82 (Oito mil, 

quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) a partir da citação, 

bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001318-70.2019.8.11.0028. INTERESSADO: VANIA VOLPATO PAZIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da 

requerida sob a alegação de que a sua fatura com vencimento no mês de 

janeiro de 2016, possui valor exorbitante R$ R$ 6.838,21 (seis mil, 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) o qual não se 

adequa à sua real média de consumo, consoante histórico de contas 

acostado. Aduz ainda que em função da falha na prestação do serviço, 

entrou em contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, 

nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a condenação da 

reclamada a excluir o débito junto aos cadastros de maus pagadores, bem 

como a indeniza-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado 

na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles 

foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, a qual se 

procede regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, 

requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da 

causa. Rejeito a presente diante da inexistência de pedido de declaração 

de débito, apenas a exclusão dos cadastros de maus pagadores, 

portanto, não há valor pleiteado que ultrapasse a esfera dos juizados. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 
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parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria 

de forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de janeiro de 2016, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007). CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto que ainda houve a inclusão do nome 

da parte autora junto aos cadastros e maus pagadores, agravando sua 

situação, devendo a reclamada ser responsabilizada. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código 

de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar 

concedida, tornando-se definitiva, REJEITO as preliminares de mérito 

arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, DETERMINO A EXCLUSÃO do débito objeto da lide, 

bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ANTONINA COSTA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001449-45.2019.8.11.0028. REQUERENTE: DORALICE ANTONINA COSTA 

MARQUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ordinária c/c pedido de tutela antecipada proposta por 

DORALICE ANTONIA COSTA MARQUES DA SILVA em face de BANCO 

BMG S/A. A parte requerente alega que firmou relação comercial com a 

requerida, acreditando se tratar de empréstimo consignado com desconto 

em folha de pagamento. Porém percebeu que vem sofrendo descontos 

mensais em sua folha de pagamento com a rúbrica Banco BMG - 

complemento cartão de crédito. Os descontos em folha ocorrem desde o 

ano de 2009, o valor já chegou a R$ 23.745,99 e não tem prazo para o 

término dos descontos. Em contestação, o requerido alega a legalidade e 

legitimidade da referida contratação e o não dever de ressarcimento e 

indenização. Na espécie, verifica-se que a parte requerida colacionou no 

feito Termo de Adesão/autorização para desconto em folha – empréstimo 

consignado e Cartão de Crédito, assinada pela autora em 13/08/2009, 

devidamente em que a parte contrata empréstimo por meio de cartão de 

crédito, e que o pagamento mínimo da fatura mensal seria debitado em sua 

folha de pagamento. Registre-se ainda, que o referido documento é claro 

no item III.1 – Cartão BMG Master/BMG Card, ao dispor o pagamento 

mensal inserido na fatura, se refere apenas ao mínimo da fatura do cartão. 

Assim competindo ao consumidor quitar o montante da fatura. No caso, o 

termo de adesão colacionado revela claramente que houve a contratação 

do empréstimo na forma de cartão de crédito consignado com autorização 

para desconto em folha de pagamento. Oque restou da forma de 

desconto, mínimo, os descontos mensais não cessam, na medida em que 

são abatidos apenas os juros do período. Pois bem, para que uma causa 

possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida 

de questão complexa. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia contábil), que 

envolve cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO dos autos, sem 

resolução do mérito, nos termos art. 3º c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. 

EFETUAR o cadastro do patrono da parte requerida, para as devidas 
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intimações e citações. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001314-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001314-33.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ELISA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA VISTOS, A parte autora alega que adquiriu bilhete de 

viagem trecho Cuiabá/MT – Campo Grande/MT, ida para dia 16/04/2019 as 

21h30min e que ao adentrar ao ônibus percebeu que sua bolsa fora 

furtada. Nesse interim aduz que solicitou o motorista que esperasse 

reportar o ocorrido a empresa, contudo, ele não quis esperar, vindo a 

relatar o furto somente na cidade de Campo Grande/MT. Em razão dos 

fatos perpassados requer a condenação da reclamada em danos morais. 

Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil, visto que não houveram provas cabais dos 

danos sofridos pela parte reclamante. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

parte autora alega que adquiriu bilhete de viagem trecho Cuiabá/MT – 

Campo Grande/MT, ida para dia 16/04/2019 as 21h30min e que ao adentrar 

ao ônibus percebeu que sua bolsa fora furtada. Nesse interim aduz que 

solicitou o motorista que esperasse reportar o ocorrido a empresa, 

contudo, ele não quis esperar, vindo a relatar o furto somente na cidade 

de Campo Grande/MT. Com os documentos acostados, ressalto que é 

impossível dar outro caminho a demanda que não seja a improcedência, 

uma vez que consoante demonstrado pela parte ré, não houve nenhum 

dano real sopesado, uma vez que não menção do que realmente tinha em 

sua bolsa, nem quanto valor pecuniário fora extraviado etc. É certo que a 

hipossuficiência do consumidor garante ao mesmo inversão do ônus da 

prova, entretanto, não cabe ao réu provar aquilo que se espera quanto ao 

mínimo plausível para provas constituídas nos autos. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-15.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SEBASTIAO BARBOSA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001451-15.2019.8.11.0028. REQUERENTE: WANDERSON SEBASTIAO 

BARBOSA BASTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação Ordinária c/c pedido de tutela antecipada proposta por 

WANDERSON SEBASTIÃO BARBOSA BASTOS em face de BANCO BMG 

S/A. A parte requerente alega que firmou relação comercial com a 

requerida, acreditando se tratar de empréstimo consignado com desconto 

em folha de pagamento. Porém percebeu que vem sofrendo descontos 

mensais em sua folha de pagamento com a rubrica Banco BMG - 

complemento cartão de crédito. Os descontos em folha ocorrem desde 

janeiro/2012, o valor já chegou a R$ 19.358,32 e não tem prazo para o 

término dos descontos. Em contestação, o requerido alega a legalidade e 

legitimidade da referida contratação e o não dever de ressarcimento e 

indenização. Na espécie, verifica-se que a parte requerida colacionou no 

feito Termo de Adesão consignação em Folha de Pagamento para 

Empréstimo e cartão de Crédito – autorização para desconto em Folha 

assinada pelo autor em 28/02/2011, devidamente em que a parte contrata 

empréstimo por meio de cartão de crédito, e que o pagamento mínimo da 

fatura mensal seria debitado em sua folha de pagamento. Registre-se 

ainda, que o referido documento é claro no item III.1 – Cartão BMG 

Master/BMG Card, ao dispor o pagamento mensal inserido na fatura, se 

refere apenas ao mínimo da fatura do cartão. Assim competindo ao 

consumidor quitar o montante da fatura. No caso, o termo de adesão 

colacionado revela claramente que houve a contratação do empréstimo na 

forma de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em 

folha de pagamento. Oque restou demonstrado é que nessa modalidade 

de empréstimo, a forma de desconto, os descontos mensais não cessam, 

na medida em que são abatidos apenas os juros do período. Pois bem, 

para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa. In casu, tenho que a matéria 

a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

contábil), que envolve cálculos complexos que dependem de fórmulas 

matemáticas, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial 

para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO dos autos, sem 

resolução do mérito, nos termos art. 3º c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. 

EFETUAR o cadastro do patrono da parte requerida, para as devidas 

intimações e citações. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001604-48.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ESMAEL PINTO DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., D&J CONSIG 

PROMOCAO DE VENDAS EIRELI Vistos. Trata-se de reclamação na qual 

objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais e repetição do indébito, por ter procedido 

a realização de um empréstimo consignado, onde foram realizados 

descontados até o momento o valor de R$ 3.090,00 (três e noventa reais) 

equivalente a seis parcelas de R$ 515,00. Aduz que apesar da 

contratação do empréstimo, se arrependeu, após perceber que o contrato 

não se tratava de um refinanciamento, mas sim, nova contratação. A parte 

reclamada em contestação alega a legitimidade do débito das parcelas em 

razão da contratação firmada pelo autor, pugnando pela total 

improcedência da demanda. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado procedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Ressalto que a relação travada nestes autos 

é uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Conforme as provas acostadas nos autos, se verifica que a parte 

reclamante logrou êxito em demonstrar o arrependimento e a devolução da 

quantia a parte reclamada, uma vez que fora realizada a devolução na sua 

integralidade. Outrossim, a parte ré apesar de alegar que a devolução 

somente é feita através de boleto bancário, não demonstra que fora 

desconsiderada a devolução do empréstimo pelo cliente. Nesse interim, 

verifica-se que o pedido de repetição do indébito com fulcro no art. 42 do 

CDC, realizado pela parte reclamante, merece prosperar haja vista que a 

quantia debitada em favor da instituição torna-se pagamento indevido, 

visto que houve devolução da quantia e, por consequência, a rescisão do 

contrato de empréstimo. Ressalto que para que haja a caracterização da 

repetição do indébito deve-se evidentemente ter pago a quantia indevida, 

assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo: "A 

só remessa de carta de cobrança ao consumidor não preenche o suporte 

do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 

diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para o qual é suficiente a 

simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor apenas autoriza a 

repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o indébito". (STJ, REsp. 

nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 29.03.2004.). Restou claro 

nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, bem como o seu 

pagamento, assim condeno a ré a devolver a quantia na forma dobrada, 

ou seja, R$ 3.090,00 (três e noventa reais), cabendo a ré devolver ao 

autor o valor de R$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais) devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do evento danoso (a devolução do empréstimo), sumula 43 do STJ 

c/c art. 398 do CC. Ainda, assiste razão a parte reclamante quando diz 

sobre a existência de dano moral indenizável, mormente porque são 

sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir 

contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo 

onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, como é o caso das universidades com atendimento S. A. 

(serviço ao aluno), dando sensação de impotência ao consumidor, 

realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois teve de suportar 

os danos decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, 

mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto ainda, que a parte reclamada 

limitou-se a alegar que agiu em estrito cumprimento de dever legal, 

acostando aos autos informativo dizendo que a parte autora recebeu o 

credito em conta e não procedendo a devolução realizada, gerando a 

dívida em questão. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a devolver a parte autora o valor R$ 

3.090,00 (três e noventa reais), cabendo a ré devolver ao autor o valor de 

R$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais) devidamente corrigido e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 

evento danoso (a devolução do empréstimo), sumula 43 do STJ c/c art. 

398 do CC, bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 

do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente 

decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Trata-se de reclamação cível com 

pedido de danos morais e materiais onde a parte autora alega que houve 

indevidamente a contratação de empréstimo junto à reclamada, tendo 

havido a negativação de seu nome junto ao rol de maus pagadores, pelos 

débitos, R$ 319,18 (Trezentos e Dezenove Reais com Dezoito Centavos), 

correspondente ao Contrato Nº. 307861234-2 010 e em 03/06/2019, com 

valor de R$ 3.795,78 (Três Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais com 

Setenta e Oito Centavos), correspondente ao Contrato 314282084-8 001. 

A instituição financeira promovida apresentara contestação, requerendo, 

em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos 

formulados na peça vestibular haja vista que não restou comprovada 

qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro 

elemento que motive a condenação dessa ao pagamento de indenização 

por danos morais como pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: o Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335) - 

negritei. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados 

envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: uma conduta, um resultado 

danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano 

dela resultante e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do 

agente, a culpa. Temos por regra que a responsabilidade pelas vendas 

e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Trata-se, no caso, de relação de consumo 

stricto sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta feita, tenho que uma vez alegado pela parte 

reclamante não ter realizado os contratos n. 307861234-2 010 e n. 

314282084-8 001 e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus dessa última a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato de crédito, o qual deu azo à lide, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, não há 

prova nos autos de que realmente a parte reclamante tenha firmado o 

referido contrato, até mesmo por que o fato de ser o mesmo analfabeto, 

deveria, portanto, o termo ter sido realizado em conjunto com instrumento 

público. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as disposições da lei 

consumerista, comparecendo o banco como fornecedor de serviços e a 

parte reclamante como consumidora final, razão pela qual, segundo 

inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a este devem 

ser respondidos de forma objetiva por aquele, independentemente do grau 

de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de 

uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Portanto, não 

assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral 

indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que o 

consumidor enfrenta para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas 

junto aos fornecedores, sobretudo onde invariavelmente há dificuldades 

no contato, notadamente quanto a distância entre o domicílio da reclamante 

e o local onde o contrato fora entabulado, onde invariavelmente o contato 

é através de telefone, nunca pessoalmente, dando sensação de 

impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de descontos 

em seu benefício previdenciário. Observo que em regra entendo que a 

simples cobrança acima do valor contratado não gera abalo moral 

indenizável, entretanto, em caso de descontos em benefícios 

previdenciários, principalmente quando o beneficiário percebe apenas um 

salário mínimo mensal, qualquer desconto indevido ultrapassa a seara do 

mero aborrecimento, ferindo o estatuto jurídico do patrimônio mínimo, 

defendido pelo Professor e Ministro Luiz Edson Fachin. Nesse sentido 

mutatis mutandis, a jurisprudência: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE 

APOSENTADORIA. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que 

o autor suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. 

Obrigação de restituir os valores descontados indevidamente de folha de 

pagamento do demandante. Efetuada a devolução de quantia no decorrer 

da lide por parte do banco BNG. Obrigação resolvida. O indevido 

desconto, por parte do réu, de valores da aposentadoria do autor importa 

no reconhecimento do dano in re ipsa” (TJRS, Décima Câmara Cível, AC 

70041542275 RS, rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, publicação: 

13/06/2011). Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcida numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal da ofendida, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Insta 

ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Importa consignar que a parte Requerente possui outra 

anotação junto ao SPC/SERASA, no entanto, está é superveniente à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no presente 

caso, é levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir 

o valor indenizatório, já que a situação da autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ) e, 

ainda, DECLARO a nulidade do contratos n. 307861234-2 010 e n. 

314282084-8 001. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001443-38.2019.8.11.0028. REQUERENTE: AGROPECUARIA SEMEDO 

FERNANDES LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Do 

julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Neste talante, impende 

reconhecer a improcedência dos pedidos deduzidos na prefacial. Com 

efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade dos 

débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a parte 

requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realiza medição 

trimestral pela média dos meses anteriores, por se tratar de área rural com 

maior dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, arts. 85 e 

86). Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia elétrica 

maior do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser apurado 

e cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem à parte 

requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A jurisprudência já 

sedimentou tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE 

DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA 

DO CONSUMO E POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO 

CONSUMO EFETIVO – POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO - DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 

2. Nenhuma irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do 

acúmulo do consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo 

em vista que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Porém, a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve 

a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que 

se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ORDEM DEFERIDA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AMEAÇA DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO MEIO DE RECEBER 

FATURAS COM VALORES POR DEMAIS ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE - 

SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO. O representante legal 

da sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, tem 

legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de 

segurança. O corte de energia elétrica não pode servir como meio para 

compelir o consumidor a pagar faturas vencidas, notadamente quando os 

valores cobrados mostram-se, em tese, exorbitantes” (Apelação / 

Remessa Necessária 31771/2003, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/06/2004, Publicado no DJE 01/07/2004). Os danos morais são 

indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. ANTE O EXPOSTO, 

RATIFICO a liminar outrora concedida e, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por AGROPECUARIA SEMEDO 

FERNANDES LTDA - ME em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para DETERMINAR à parte requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à parte 

requerente, pelo débito discutido nesta lide. Julgo extinto este processo 

com resolução de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos ao MMª. Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017098-33.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE AILTON DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível 

(Num. 24300881 manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 

21924879, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida 

reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na 

sentença homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em 

conformidade com os fatos esposados pela parte embargada. 5. 

Outrossim, até mesmo o referido áudio fora citado na fundamentação da 

sentença, transcrevo: “Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela 

parte reclamada, não faz provas das alegações trazidas em contestação, 

o que não serve como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os 

embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada 

havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” 

(RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a 

saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010336-35.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: ROSANA DOMINGAS DOS 

SANTOS EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. VISTOS, A parte executada, apresenta 

embargos à execução, uma vez que alega não ter havido citação valida e 

por consequência o processo fora julgado a revelia. A parte exequente 

alega o descabimento do presente recurso, tendo em vista ser 

procedimento meramente protelatório. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente os embargos à execução ofertado pela parte 

contraria. Apesar da tempestividade dos embargos à execução (Num. 

24592754), estes não vieram acompanhados da garantia da dívida, 

requisito necessário ao tramite e julgamento desta defesa a que faz jus o 

devedor/executado. Nesse interim, ressalto que o executado somente 

efetuou o depósito da sentença (Num. 25620095) em 31/10/2019, ou seja, 

28 (vinte e oito) dias após o protocolo dos embargos à execução. Com 

vista a corroborar o entendimento esposado, trago o Enunciado n. 117 do 

FONAJE, transcrevo: ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES). Assim, fulminado está o direito do devedor em opor embargos 

à execução, haja vista que precisaria no mínimo ter garantido o juízo, 

resguardando seu direito, bem como o direito do exequente. Dessa forma 

inadmito os embargos opostos, por ausência de requisito essencial para 

seu tramite e julgamento. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, INADMITO os embargos à execução por 

ausência de pressupostos processuais, bem como com fundamento nos 

artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, dando por satisfeita a presente execução. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados em ID. Num. Num. 

25620096, em favor da parte exequente. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-81.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000065-81.2018.8.11.0028. REQUERENTE: DULCELINA SANTANA DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

DULCELINA SANTANA DE PAULA em face de BANCO ITAUCARD S/A. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não possuir débito junto a requerida. Relata que foi a requerida 

quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 513,89 (quinhentos e treze 

reais e oitenta e nove centavos), inscrito em 22/04/2016. Destaque-se 

ainda que em contestação a requerida não comprovou devidamente a 

origem do débito, pois apesar de alegar a existência do débito através de 

um suposto cartão de credito em nome da parte reclamante, deixou de 

acostar a sua utilização e/ou pagamento de compras realizadas. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência do 

débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da 

culpa da requerida por eventuais danos causados ao requerente em 

razão da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos 

órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 513,89 (quinhentos e 

treze reais e oitenta e nove centavos), inscrito em 22/04/2016.; bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome do requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Processo Número: 1000930-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000930-07.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA EVANIL DA SILVA E 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Do julgamento antecipado No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Das 

Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhuma das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar quanto a 

incompetência em razão do lugar, uma vez que a parte autora acostou 

declaração de residência, suprindo assim, requisito para a interposição da 

ação nesta comarca. Rejeito a preliminar de mérito, quanto a extinção do 

processo pela incapacidade temporal do patrono da parte autora pela 

suspensão de seu exercício, uma vez que no art. 9º da Lei n. 9.099/95 a 

parte reclamante poderá ser assistida por advogado nas causas de 

proveito econômico de até 20 (vinte) salários mínimos, o que não é o caso 

destes autos. Quanto a impugnação a justiça gratuita, não cabe em sede 

de primeira instancia a condenação da parte reclamante em custas 

processuais e/ou honorários advocatícios, razão pela qual também não há 

a avaliação de sua hipossuficiência financeira no âmbito dos juizados 

especiais, consoante a Lei 9.099/95. Vencida as preliminares, passo a 

análise de mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, proposta por MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA em 

desfavor de CLARO S.A. Verifica-se ocorrência de relação de consumo, 

em consonância com os artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, uma vez que o 

requerente e a requerida se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser 

invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do 

requerente é presumida. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra na inicial que teve seu cadastro negado ao tentar abrir um crediário, 

em razão de constar a restrição no seu CPF. Após consulta, junto aos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) identificou o apontamento 

no valor de R$ 548,36 (quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e seis 

centavos), período de 08 de novembro de 2018, contrato 1511829850.. 

Afirma de forma absoluta que desconhece o débito e que nuca teve 

nenhuma relação jurídica com a reclamada. No entanto, a parte requerida, 

em contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação contratual e a 

respectiva cobrança do débito, por meio de elementos de prova que 

indicam a validade do negócio jurídico. A reclamada juntou documentos 

que comprovam a contratação do serviço, demonstrando também que o 

endereço de instalação do serviço de TV por assinatura é o mesmo 

declarado no extrato de apontamento negativo, tudo isso somado as telas 

sistêmicas demonstram a utilização e a inadimplência do serviço como 

medida de contraprestação. Comprovado a existência da relação jurídica 

entre as partes, consequentemente tem-se a inexistência da ilicitude na 

inclusão no nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar do exercício regular do direito, nos termos do art. 188, 

inciso I do Código Civil, diante da existência de debito. Se houve 

arrependimento da contratação a cliente deveria ter ligada cancelando e 

não o fez. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

requerida, a IMPROCEDÊNCIA da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da requerente, é a medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 
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mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com 

entendimento do STJ Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. ANTE O EXPOSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e, no 

mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na presente 

demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de analisar o pedido 

de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-97.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILMA VICENCIA ROMERO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001743-97.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ODILMA VICENCIA ROMERO 

ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9611-6559 que em conjunto com as telas sistêmicas, 

faturas e relatórios de chamadas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017098-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017098-33.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE AILTON DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível 

(Num. 24300881 manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 

21924879, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida 

reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na 

sentença homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em 

conformidade com os fatos esposados pela parte embargada. 5. 

Outrossim, até mesmo o referido áudio fora citado na fundamentação da 

sentença, transcrevo: “Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela 

parte reclamada, não faz provas das alegações trazidas em contestação, 

o que não serve como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os 

embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada 

havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” 

(RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a 

saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 
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João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001122-03.2019.8.11.0028. REQUERENTE: SUELI MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de mérito, 

quanto a ausência de documento fundamental, comprovante de 

apontamento negativo não emitido por órgão oficial, uma vez que o 

documento fornecido pela parte reclamante é suficiente para a prova que 

se pretende constituir. REJEITO as preliminares de inépcia da inicial e falta 

de interesse de agir, uma vez que tanto a documentação necessária fora 

acostada nos autos, bem como não há a necessidade de que haja 

resistência na esfera administrativa para que a parte autora ingresse com 

demanda judicial. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de chamadas, utilização da linha 

telefônica n. 65- 9.9810-5216 que em conjunto com a gravação de contato 

telefônico aderindo ao pedido, com as telas sistêmicas demonstram a 

utilização e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Ressalto que apesar da 

parte reclamada, apontar outra ação em nome da parte autora, não há 

evidências de que se trata do mesmo débito. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as 

preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-58.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001765-58.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ENOQUE DE SOUZA ALVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-66.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEREZINHO SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 
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1001036-66.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: MANOEL TEREZINHO SALES Vistos, 1. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. 

Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO 

DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e 

transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010336-35.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOMINGAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010336-35.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: ROSANA DOMINGAS DOS 

SANTOS EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. VISTOS, A parte executada, apresenta 

embargos à execução, uma vez que alega não ter havido citação valida e 

por consequência o processo fora julgado a revelia. A parte exequente 

alega o descabimento do presente recurso, tendo em vista ser 

procedimento meramente protelatório. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente os embargos à execução ofertado pela parte 

contraria. Apesar da tempestividade dos embargos à execução (Num. 

24592754), estes não vieram acompanhados da garantia da dívida, 

requisito necessário ao tramite e julgamento desta defesa a que faz jus o 

devedor/executado. Nesse interim, ressalto que o executado somente 

efetuou o depósito da sentença (Num. 25620095) em 31/10/2019, ou seja, 

28 (vinte e oito) dias após o protocolo dos embargos à execução. Com 

vista a corroborar o entendimento esposado, trago o Enunciado n. 117 do 

FONAJE, transcrevo: ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – 

Vitória/ES). Assim, fulminado está o direito do devedor em opor embargos 

à execução, haja vista que precisaria no mínimo ter garantido o juízo, 

resguardando seu direito, bem como o direito do exequente. Dessa forma 

inadmito os embargos opostos, por ausência de requisito essencial para 

seu tramite e julgamento. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, INADMITO os embargos à execução por 

ausência de pressupostos processuais, bem como com fundamento nos 

artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, dando por satisfeita a presente execução. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados em ID. Num. Num. 

25620096, em favor da parte exequente. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-66.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEREZINHO SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001036-66.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: MANOEL TEREZINHO SALES Vistos, 1. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. 

Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO 

DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e 

transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-20.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ELENA DE ARRUDA LEITE SAMPAIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IANAN NUNES RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010046-20.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ELOISA ELENA DE ARRUDA 

LEITE SAMPAIO - ME REQUERIDO: IANAN NUNES RONDON Vistos. 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, verifica-se que mesmo ciente da 

intimação de ID. Num. 25435745, a parte autora quedou-se inerte, 

demonstrando assim desinteresse no prosseguimento dos autos. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

8. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8019126-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019126-71.2016.8.11.0028. EXEQUENTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte 

autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão de 

movimentação Num. 22383032, deixou de produzir prova com a finalidade 

do prosseguimento no recebimento dos títulos executivos, quedando-se 

inerte. 5. Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

8. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018418-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON JOSE DUARTE RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018418-21.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOILSON JOSE DUARTE 

RONDON REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos 

nota-se, após a publicação do acordão, a juntada de instrumento de 

acordo extrajudicial, formalizado entre as partes na data de 08/11/2019. 

No qual a parte requerida se compromete ao pagamento no valor de R$ 

13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais) em favor da parte requerente, 

mediante depósito judicial, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, após o 

protocolo do acordo. Bem como as demais obrigações descritas no 

referido instrumento. O referido acordo extrajudicial celebrado preserva 

os interesses das partes, não constatando nenhuma irregularidade na 

avença apresentada em juízo. ANTE O EXPOSTO opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por consequência, após a comprovação 

do pagamento, a EXTINÇÃO dos autos com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do CPC. IINTIME-SE a parte requerente para 

indicar os dados bancários para levantamento dos valores devidos. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-03.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALYCE ARRUDA FRANCA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT4759-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001704-03.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ALYCE ARRUDA FRANCA 

ASSUNCAO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. A parte 

autora alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, com 

trecho partindo de São Paulo/SP a Cuiabá/MT, em 15/10/2016 embarque 

previsto para 06h40min e chegada ao destino as 10h12min, com uma 

conexão em Brasília/DF Aduz ainda que, se tratava de passageiros 

profissional sob sua responsabilidade contratual, uma vez que eles seriam 

seus maquiadores no casamento marcado para o dia 15/10/2016. Continua 

dizendo que a aeronave por motivos alheios, atrasou na decolagem de 

São Paulo/SP, vindo a perder o voo de conexão partindo de Brasília/DF, 

chegando na comarca de Poconé/MT somente as 16h30min, após a 

reclamante fretar voo particular aos mesmos as suas expensas. A 

reclamada apresentou contestação aduzindo, arguindo em preliminar a 

ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que pleiteia indenização 

destinada a outros. A ré alega ainda que o atraso do voo em questão 

ocorreu foi ínfimo, não ocasionando os danos pretendidos pela parte 

autora, razão pela qual requereu que a presente demanda seja julgada 

improcedente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que a parte autora demonstrou por meio do contrato de 

prestação de serviços, ser a titular dos danos supostamente aferidos. 

Vencida a preliminar, passo, pois, à análise do mérito. A parte autora alega 

que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, com trecho partindo de 

São Paulo/SP a Cuiabá/MT, em 15/10/2016 embarque previsto para 

06h40min e chegada ao destino as 10h12min, com uma conexão em 

Brasília/DF Aduz ainda que, se tratava de passageiros profissional sob 

sua responsabilidade contratual, uma vez que eles seriam seus 

maquiadores no casamento marcado para o dia 15/10/2016. Continua 

dizendo que a aeronave por motivos alheios, atrasou na decolagem de 

São Paulo/SP, vindo a perder o voo de conexão partindo de Brasília/DF, 

chegando na comarca de Poconé/MT somente as 16h30min, após a 

reclamante fretar voo particular aos mesmos as suas expensas. Reserva 

de passagem, recibo de embarque anexados aos autos na inicial. A ré 

alega ainda que o atraso do voo em questão ocorreu foi ínfimo, não 

ocasionando os danos pretendidos pela parte autora, razão pela qual 

requereu que a presente demanda seja julgada improcedente. Dos autos 

verifico que não há documentação apresentada pela parte reclamada, cujo 

informa a razão do atraso e ou demonstra o real status do voo contrato. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 
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em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela reclamante, 

somada ao evento aguardado, decorrente da demora, descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida por culpa da 

empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE 

INDENIZAÇÃO. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO 

INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO 

CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. 

CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o advento 

do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de indenização por 

atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na Convenção de 

Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência de problema 

técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou 

de força maior. - Em vôo internacional, se não foram tomadas todas as 

medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se a 

obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo 

atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, 

desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não 

se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental desenvolver 

argumento inovador não ventilado no especial”. (STJ - AgRg no Ag 

442487/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, 

julgado em 25/09/2006, publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) (grifei e 

negritei). “CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. DANOS 

MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O atraso 

exagerado em vôo doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona perda 

de eventos programados para a viagem, aborrecimentos, decepções e 

abalos físicos e emocionais, além de desconforto, constrangimentos e 

incertezas, atinge direito imaterial do consumidor, a configurar dano 

material e moral, passível de reparação pecuniária. 2. Justo é o valor 

arbitrado para compor dano moral que observa as melhores regras 

ditadas para a sua fixação, atento às finalidades compensatória, punitiva e 

preventiva ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom 

senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as 

circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais econômicas 

e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa moral e a 

preocupação de não se permitir que a reparação transforme-se em fonte 

de renda indevida, bem como não seja tão parcimoniosa que passe 

despercebida pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário 

efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos. 3. Recurso 

conhecido e desprovido, sentença mantida”. (20050111442757ACJ, 

Relator João Batista, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 22/08/2006, DJ 25/09/2006 p. 77) 

(grifei e negritei). Ainda, a Turma Recursal do Estado do Paraná tem se 

pronunciado da seguinte forme em relação a matéria extravio/atraso em 

voo, transcrevo: Enunciado N.º 4.1– Cancelamento e/ou atraso de vôo – 

dano moral: O cancelamento e/ou atraso de vôo, somado ao descaso e 

relapsia da companhia aérea quanto à demonstração da causa e forma de 

administração do incidente, enseja reparação por danos morais. Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Por outro lado, deixo de apreciar o pedido de 

indenização por danos materiais, diante da insuficiência probatória, pois 

apesar de alegar o pagamento de voo fretado, a parte autora não acostou 

comprovante de pagamento e/ou qualquer documento que demonstrasse a 

ocorrência do mesmo. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DAS DORES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001508-33.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FATIMA DAS DORES E SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar de mérito, ante o conjunto fático 

probatório constante nos autos. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FATIMA DAS DORES E 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante fazer parte da comunidade no 

distrito de Chumbo e ser titular da Unidade Consumidora – UC 6/17111 

34-5 onde reside com sua família, que vem sofrendo com várias quedas e 

oscilações de energia, lhe trazendo muitos prejuízos, fato este ocorrido 

em 03/04/2019, 04/04/2019, 11/04/2019, 19/04/19, 25/04/2019, perdurando 

até os dias atuais. A reclamada, em sua contestação, afirma que as 

quedas/oscilações não configuram dano moral passível de indenização. 

Apesar de não acostar o relatorio de oscilações na rede eletrica na data 

informada pela parte autora, este juizado tem se manifestado pela 

improcedencia nas demandas desta natureza. Ressalto também que a 

impugnação apresenta fatos sem o mínimo conteúdo de provas, 
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tornando-se incongruentes com aquilo que já fora esposado na exordial. 

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Insta pontuar que em 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a 

situação relativa aos danos morais provenientes de corte no fornecimento 

de energia deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018). De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que 

não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado 

ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-57.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000474-57.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ERMELINDA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ERMELINDA NUNES DA SILVA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

parte reclamante fazer parte da comunidade rural Água Vermelha e ser 

titular da Unidade Consumidora – UC 6/ 1511715-3 onde reside com sua 

família, que no dia 01/11/2016, foi cessado o abastecimento de energia 

elétrica da sua residência e demais casas da região, retornando somente 

cinco dias, ou seja, no dia 06/11/2016. A reclamada, em sua contestação, 

afirma que o dito “Apagão” não configura dano moral passível de 

indenização. Logrou êxito em demonstrar através de um relatório de 

NOV-2016 onde consta os dias e horários das interrupções. Pode-se 

observar que não há registro de que houve as ditas interrupções, 

oscilações e queda de energia, contudo, nem mesmo em menor período do 

que informado, bem como por situações alheias a prestação de serviço da 

parte ré. Ressalto também que a impugnação apresenta fatos sem o 

mínimo conteúdo de provas, tornando-se incongruentes com aquilo que já 

fora esposado na exordial. Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre 

as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente à incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Insta pontuar que em recente julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, ficou clarividente que a situação relativa aos danos morais 

provenientes de corte no fornecimento de energia deve ser apreciada 

sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 
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PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018). De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que 

não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado 

ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001207-86.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001207-86.2019.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Do julgamento antecipado Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta em face da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a requerente em sua inicial, 

que vem sofrendo com a má prestação dos serviços essenciais 

prestados pela reclamada. Reside na Comunidade Piuval (próximo ao 

posto 120), localizada na zona rural do município de Poconé/MT, mantem a 

relação de consumo com a requerida, vez que utiliza dos serviços 

fornecidos pela concessionária através da UC. Aduz que no dia 

18/08/2018 houve uma queda de energia em toda a comunidade e quando 

foi restabelecida ficou apenas com meia fase. Relata ainda que devido as 

oscilações constante no fornecimento de energia, os moradores fizeram 

várias reclamações via central de atendimento, porem nada foi feito para 

melhorai na prestação de serviços. Permaneceram, por cerca de dois 

meses sem o fornecimento regular de energia, com serviço sem qualidade 

o que lhe causou diversos dissabores. A reclamada, por sua vez, em 

sede de contestação, afirma que não possui responsabilidade no caso em 

tela, ante a existência de caso fortuito, em virtude da ocorrência das más 

condições meteorológicas na região, não existindo qualquer falha na 

prestação de serviços, pois o restabelecimento ocorreu menos de uma 

hora. Contudo, verifico que razão não assiste razão a reclamada, uma vez 

que não apresentou motivos plausíveis pelas constantes interrupções de 

energia no imóvel do autor. Em detida análise dos autos e dos documentos 

que o instrui, verifica-se que o autor acostou vários protocolos de 

atendimento, a fim de demonstrar que realizou várias reclamações da 

falha no serviço prestado. Contudo a requerida foi omissão quanto aos 

protocolos informados. A própria requerida afirma que houve interrupção 

dos serviços em razão de cabo rompido na rede de alta tensão, 

ocasionado por más condições meteorológicas, porém demonstra que 

registrou a interrupção apenas em dois dias: 24/08/2018 das 21h54 até as 

22h18 e, no 31/08 das 20h34 ate 01/09/2018 as 00h47. Que não há 

interrupção com intervalo maior que 5 (cinco) horas. Porém pode-se notar 

que nos meses subsequentes (setembro a dezembro/2018) também há 

vários registros de queda de energia, corroborando assim com a narrativa 

da parte requerente de falha na prestação de serviço.Todavia no próprio 

documento, afirma que não teria possibilidade de executar por motivo de 

segurança (fogo), e que seria realizado no primeiro horário, o que 

evidencia que a interrupção teria ocorrido por mais de 5 horas. Aliás, muito 

embora a reclamada sustente estar acobertada pela excludente de 

responsabilidade e de que foi respeitado o princípio da continuidade, tais 

alegações não prosperam, na medida em que a interrupção na prestação 

dos serviços não foi pontual, mas sim em dias fracionados, o que indica 

que o serviço não está sendo prestado de forma contínua e eficiente 

todas as vezes que chove na região em que esta localizada a unidade 

consumidora em comento. Desse modo, os eventos da natureza não 

podem servir de justificativa para a falha na conservação da rede elétrica, 

como a precariedade dos postes que a sustentam, razão pela qual a falta 

de zelo pelo serviço prestado, aliado aos eventos naturais não autorizam 

o afastamento da indenização pretendida. Não pode, portanto, a 

reclamada invocar excludente de responsabilidade em todas as vezes que 

o serviço foi prestado de forma defeituosa, pois, assim, o evento 
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mostra-se presumível, não havendo o que se falar em motivo de força 

maior. Desta forma, a par da responsabilidade objetiva, que, por si só, já 

impele à inversão do encargo probatório, de outra parte também se 

conjugam tanto a manifesta hipossuficiência do reclamante (quer sob o 

aspecto econômico, quer sob o técnico), como a verossimilhança dos 

fatos que traz a juízo, o que conduz à necessidade de facilitar a defesa 

de seus direitos, mediante a inversão do ônus probatório. Consigne-se 

que a relação que se estabelece entre a concessionária de energia 

elétrica e a parte reclamante se qualifica como relação de consumo por 

força de interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e 

§ 1º do Estatuto Consumerista, porquanto é consumidor toda pessoa física 

(ou jurídica) que adquire ou utiliza produto (ou serviço) na condição de 

destinatário, final (CDC, Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, 

também a pessoa jurídica que desenvolve atividade, como no caso, de 

transformação e comercialização de produtos (CDC, Art. 3º), definindo-se 

como produto qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial (na 

espécie, a energia elétrica). Não fora apenas isso, a relação de consumo 

é inferida a partir do preceito contido no art. 22 do mesmo Estatuto, pois, 

como empresa que opera a concessão da distribuição de energia elétrica, 

estabeleceu o legislador determinadas condições a serem observadas, 

cumprindo à reclamada a observância do seguinte comando legal: Art. 22. 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Os serviços ou atividades 

essenciais estão relacionados no art. 10 da Lei n. 7783/89, dentre os 

quais se encontra o de energia elétrica, e se definem como os que são 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, entendendo-se por essas as que coloquem em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (Lei 

7783/89, art. 11, parágrafo único). Constituem, na maioria dos casos, 

serviços públicos cuja prestação é feita, ou diretamente pelo Poder 

Público, ou pelo particular, nesse caso sob o regime de concessão ou 

permissão (CF, art. 175), devendo a lei dispor sobre os direitos dos 

usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado 

(CF, dispositivo citado, Parágrafo único). Daí por que lhe são atribuídas as 

características de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, e modicidade das 

tarifas, nos termos da Lei n. 8987/95, art. 6º, § 1º, bem como disposto na 

Resolução nº 414/10 da ANEEL: Art. 140. A distribuidora é responsável, 

além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela 

prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim 

como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, 

coletivos ou difusos. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 

tarifas. § 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a 

melhoria e expansão do serviço. (...) Logo, carreia-se o encargo probante 

da reclamada comprovar que forneceu o serviço a contento ao 

reclamante, o que não o fez. Como se observa das provas carreadas aos 

autos, o reconhecimento de falha na prestação de serviço reside quanto à 

falta de revisão, reestruturação e manutenção da rede que abastece a 

unidade consumidora discutida nos presentes autos, de forma a evitar as 

constantes interrupções de energia. Assim, evidenciados os 

pressupostos legais que embasam a reparação pretendida e comprovada 

a falha na prestação do serviço, resta configurado o dano moral in re ipsa. 

Por sua vez, as circunstâncias em que ocorreram o evento e os demais 

elementos dos autos devem ser consideradas na fixação do valor da 

indenização. Algumas circunstâncias podem ser levadas em conta, tais 

como: reprovabilidade da conduta ilícita; intensidade e duração do 

sofrimento experimentado pela parte autora; condições sociais da parte 

autora; capacidade econômica do agente ou responsável; compensação à 

vítima; punição ao ofensor; e coibição da prática de novos atos. A partir 

da ponderação dessas particularidades com o que se apresenta nos 

autos é viável fixar o valor adequado. Desta feita, considerando que o 

valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a 

lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) atende aos fins a que se presta o instituto em 

apreço. A propósito: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÚMERAS OSCILAÇÕES NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA EM VÁRIOS PERÍODOS. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 3 DIAS 

CONSECUTIVOS NO MUNICÍPIO DE CANDIOTA. ASSENTAMENTO 

MADRUGADA. EMPRESA RÉ QUE DESCUMPRIU O DISPOSTO NA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. FORNECIMENTO DE LUZ É SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO 

SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA, 

CONFORME DISPÕE O ARTIGO 22 DO CDC. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00, 

QUE NÃO COMPORTA READEQUAÇÃO, POIS ARBITRADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS 

CÍVEIS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008124414, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 26/02/2019) ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e o faço 

para CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos 

morais experimentados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual 

deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Deixo de analisar o pedido de 

assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

A u g u s t o  S e r r a  N e t o  J u i z  L e i g a 

____________________________________________________________

_____ VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-81.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001466-81.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ANDREIA CONCEICAO DE 

GOES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar de mérito, ante o conjunto fático 

probatório constante nos autos. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANDREIA CONCEICAO 

DE GOES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante fazer parte da comunidade no 

distrito de Chumbo e ser titular da Unidade Consumidora – UC 6/ 

2050996-4 onde reside com sua família, que vem sofrendo com várias 

quedas e oscilações de energia, lhe trazendo muitos prejuízos, fato este 
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ocorrido em 03/04/2019, 04/04/2019, 11/04/2019, 19/04/19, 25/04/2019, 

perdurando até os dias atuais. A reclamada, em sua contestação, afirma 

que as quedas/oscilações não configuram dano moral passível de 

indenização. Logrou êxito em demonstrar através de um relatório de 

Índices Operacionais período de janeiro a outubro de 2019, onde consta 

os dias e horários das interrupções. Pode-se observar que não há 

registro de que houve as ditas interrupções, oscilações e queda de 

energia, contudo, nem mesmo em menor período do que informado, bem 

como por situações alheias a prestação de serviço da parte ré. Ressalto 

também que a impugnação apresenta fatos sem o mínimo conteúdo de 

provas, tornando-se incongruentes com aquilo que já fora esposado na 

exordial. Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Insta pontuar que em recente julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, ficou clarividente que a situação relativa aos danos morais 

provenientes de corte no fornecimento de energia deve ser apreciada 

sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018). De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que 

não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado 

ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR NEVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POCONÉ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001658-14.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO CESAR NEVES DA 

CUNHA REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POCONÉ Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, nota-se que as partes entabularam acordo em 

audiência de conciliação realizada no dia 14/10/2019, onde a parte 

requerida se comprometeu ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) através de deposito na conta do autor, no prazo de 15 dias úteis. 

(ID 24962434) Consta acostado nos autos juntada do comprovante de 

pagamento realizado no dia 24/10/2019. Razão pela qual a parte requerida 

requer a extinção do feito. Em razão do cumprimento da obrigação total do 

acordo, a extinção da presente demanda é à medida que se impõe. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÂO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II ambos 

do CPC. À Secretaria para efetuar o cadastro nos autos, do patrono o polo 

passivo. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-86.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001498-86.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CONCEICAO BARROS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar de mérito, ante o conjunto fático 

probatório constante nos autos. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CONCEIÇÃO BARROS 

DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante fazer parte da comunidade no 

distrito de Chumbo e ser titular da Unidade Consumidora – UC 6/1384279-4 

onde reside com sua família, que vem sofrendo com várias quedas e 

oscilações de energia, lhe trazendo muitos prejuízos, fato este ocorrido 

em 03/04/2019, 04/04/2019, 11/04/2019, 19/04/19, 25/04/2019, perdurando 

até os dias atuais. A reclamada, em sua contestação, afirma que as 

quedas/oscilações não configuram dano moral passível de indenização. 

Apesar de não acostar relatorio de oscilações no referido mes citado pela 

parte autora, este juizado tem se posicionado pela improcedencia nas 

demandas repetitivas dessa natureza. Ressalto também que a impugnação 

apresenta fatos sem o mínimo conteúdo de provas, tornando-se 

incongruentes com aquilo que já fora esposado na exordial. Pois bem. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Insta pontuar que em 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a 

situação relativa aos danos morais provenientes de corte no fornecimento 

de energia deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018). De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que 

não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado 

ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000430-04.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MAURICIO BUENO 

MAGALHAES, GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO VISTOS, Trata-se de reclamação em 

que as partes autoras buscam a condenação da reclamada a indenização 

por danos morais, em razão do atraso na entrega do aparelho Notebook X 

21 intel core7 15, 4 GB, 1 t, preto Samsung, no valor de R$ 2.131,99 (dois 

mil, cento e trinta e um reais e noventa e nove centavos) e Smartphone 

Samsung galaxy j5, no valor de R$ 843,33 (oitocentos e quarenta e três 
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reais e trinta e três centavos). Relata que fizeram o pedido n. 

02-673418680 em 15/08/2018, com pagamento em 16/08/2018, valor total 

de R$ 2.856,54 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

quatro centavos), não havendo a entrega do produto, por problemas 

alheio ao recebimento. A primeira reclamada, em sua defesa, 

preliminarmente arguiu a carência pela perda do objeto da ação e ainda 

que a demanda deve ser julgada improcedente, visto que não houve 

danos comprovados pela reclamante do seu fato constitutivo, neste 

caminho também percorre a segunda reclamada. É o essencial, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Carência da ação – Perda do Objeto. Rejeito a presente 

preliminar, pois o atraso na entrega gerando o posterior cancelamento da 

compra, ainda que ressarcido o gasto inicial, não exclui eventual pedido de 

dano moral, conforme realizado nos autos. Ultrapassada a preliminar, 

passo à análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

? apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Observo que se tornou incontroversa a ocorrência do atraso dos 

aparelhos adquiridos, o que ainda gerou o cancelamento da compra, 

conforme demonstrado. Com o intuito de demonstrar que o caso revela a 

necessidade de ressarcimento por danos morais, convém trazer à baila o 

Enunciado 8.1 emitido pela Turma Recursal do Paraná: Enunciado N.º 

8.1-Compra pela internet – não entrega do produto: A demora ou a não 

entrega de produto adquirido pela internet acarreta, em regra, dano moral. 

Nesta senda, quanto aos dos danos morais, creio que os mesmos 

efetivamente ocorreram, eis que o caso vertido nos autos ultrapassa a 

seara do mero descumprimento contratual e aborrecimento, devendo 

haver a reparação moral, ante o desrespeito e descaso com que a 

reclamada agiu perante os consumidores, privando-os, por longo período 

de tempo, do produto que adquiriu regularmente, caracterizando nítida 

desídia à solução do impasse. Nestas circunstâncias, se verifica o 

descaso e a negligência da empresa reclamada para com aquele que se 

mostra hipossuficiente, praticando ato ilícito, que acarretou dano moral 

indenizável, consubstanciado na dor, angustia e sofrimento das partes em 

ver ser solucionado o mais rápido possível seu problema. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a 

preliminar e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial e, para tanto, CONDENO a parte reclamada, a título de indenização 

por danos morais a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-20.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA ROSA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000567-20.2018.8.11.0028. REQUERENTE: VANDA ROSA DE ALMEIDA 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO FINASA BMC S.A. 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente os autos, concluímos pela 

sua extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a necessidade de 

realização de prova complexa, notadamente a perícia contábil, haja vista 

que um dos postulados da reclamada é quanto a revisão de juros 

embutidos no contrato, supostamente abusivos. Note-se que não há nos 

autos sequer planilha de cálculo que demonstre a abusividade dos 

mesmos, tornando a petição inicial inepta nos termos do art. 330, §2º do 

CPC. Todavia, a efetivação da prova pericial impõe rito complexo que não 

se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". Assim, é imperioso concluir que o Juizado 

Especial não tem competência para processar e julgar a presente 

demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial 

complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos do art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Corrobora este entendimento o Enunciado 

m. 94 do Fonaje, transcrevo: ENUNCIADO 94 – É cabível, em Juizados 

Especiais Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive 

quando o autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de 

alçada, exceto quando exigir perícia contábil (nova redação – XXX 

FONAJE – São Paulo/SP). (Grifei). Por outro lado, deixo de ordenar a 

prévia intimação da parte autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 

9.099/95, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado o art. 

51, II, da Lei n. 9.099/95, ante a reconhecida incompetência deste Juízo, 

determinando o arquivamento definitivo do processo, tão logo ocorra o 

trânsito em julgado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-93.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010261-93.2015.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES 

GIMENES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte ré ora impugnante 

insurge-se contra o pedido de cumprimento de sentença realizado pela 

autora ora impugnada, na qual, postula além do valor arbitrado em 

sentença e já quitado em ID. Num. 3398585, o importe de R$ 1.526,27 (mil, 

quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) a título de saldo 

remanescente e multa pela mora no pagamento. Alega que a soma dos 

valores constitui-se excesso na execução, onerando a parte impugnante 

em desfavor da impugnada. Postula assim a desconstituição do crédito, 

bem como desconstituição da penhora realizada em ID. Num. 20134705. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado procedente a impugnação ao 

crédito ofertada. De fato, em sentença não fora determinada a correção e 

juros de mora ao ser arbitrada a indenização por danos materiais. Diante 

disso, a atualização de juros e correção monetária aplicada pela parte 

impugnada não merece prosperar, trazendo como consequência uma 

majoração nos valores a serem pagos pela impugnante, visto que houve o 

bloqueio via BACENJUD. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, ADMITO a impugnação ao crédito pelo 

preenchimento de seus pressupostos processuais, e no mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da impugnante para DESCONSTITUIR a penhora 

via BACENJUD já realizada (ID. Num. 20134705) e extinguindo o processo 

pelo cumprimento integral da execução. PROMOVA a secretaria a 

expedição de alvará para restituição do valor penhorado, conforme 

requerido no ID. Num. 20701119. Diante disso, o valor pelo qual deva ser 

expedido a carta de crédito em favor da parte impugnada é de R$ R$ 

11.370,11 (onze mil trezentos e sententa reais e onze centavos). Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013898-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIDIO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI BELICA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013898-81.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALTAIDIO FRANCISCO 

BATISTA REQUERIDO: SIDNEI BELICA - ME VISTOS, A parte autora alega 

ter levado sua motocicleta para conserto na oficina de propriedade da 

parte reclamada, contudo, mesmo após o conserto o veículo apresentou 

defeito. Buscou de todas as formas resolver a lide, contudo sem sucesso, 

assim, requer a condenação da parte reclamada em danos morais e 

compelida ao conserto total da motocicleta. Mesmo tendo comparecido em 

audiência a parte reclamada deixou de contestar os fatos esposados, bem 

como se negou a assinar a ata de audiência. É o essencial, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A parte reclamada, embora tenha comparecido em 

audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa, o que implica em 

sua revelia quanto aos fatos esposados pela parte reclamante. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 ? apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Observo que se tornou incontroversa a tentativa da parte 

reclamante em solucionar a lide, buscando o conserto integral de sua 

motocicleta, contudo, a parte reclamada não lhe prestou o serviço de 

forma eficiente. Relativamente aos dos danos morais, creio que os 

mesmos efetivamente ocorreram, eis que o caso vertido nos autos 

ultrapassa a seara do mero descumprimento contratual e aborrecimento, 

devendo haver a reparação moral, ante o desrespeito e descaso com que 

a reclamada agiu perante o consumidor, privando-o, por longo período de 

tempo, do produto que adquiriu regularmente, caracterizando nítida desídia 

à solução do impasse. Nestas circunstâncias, se verifica o descaso e a 

negligência da parte reclamada para com aquele que se mostra 

hipossuficiente, praticando ato ilícito, que acarretou dano moral 

indenizável, consubstanciado na dor, angustia e sofrimento da parte em 

ver ser solucionado o mais rápido possível seu problema. Aliás, esse 

entendimento se acopla à jurisprudência pátria. Mutatis Mutandis, vejamos: 

“APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. PRAZO DO ART. 18 DO CDC 

ULTRAPASSADA DANO MORAL. VALOR FIXADO ATENDENDO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM DEIXAR 

DE LADO O CARÁTER PEDAGÓGICO. Apresentando o aparelho adquirido 

defeito de fabricação, é necessário que a empresa observe o prazo do 

art. 18 do CDC, sob pena de incorrer em ilicitude com o consumidor, que 

efetivamente pagou por um produto que deveria lhe ter sido entregue. A 

permanência do equipamento novo, na assistência técnica pelo prazo de 

aproximadamente 08 (oito) meses, gera dano moral. O valor do dano moral 

deve ser fixado de modo a compensar a dor do consumidor, mas também 

como forma de punição das empresas fornecedoras do equipamento, 

desistimulando-se a prática em questão” (TJ/MT, 6ª TURMA RECURSAL - 

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº. 2019/2010 CLASSE II - 1 - JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE; 

Destaquei). Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTE os pedidos veiculados na inicial e, para 

tanto, CONDENO a parte reclamada, a título de indenização por danos 

morais a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) 

e correção monetária a partir da homologação do presente decisum 

(Súmula nº 362, do STJ), bem como DETERMINO o conserto do bem (caso 

ainda tenha sido realizado) no prazo de 15 (quinze) dias a contar do 

transito em julgado desta ação. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000116-58.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA MAIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da 

requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao mês 

de abril de 2018, possui valor exorbitante de R$ 4.602,12 (quatro mil, 

seiscentos e dois reais e doze centavos) o qual não se adequa à sua real 

média de consumo, entre R$ 90,00 (noventa reais) a R$ 190,00 (cento e 

noventa reais) aproximadamente. Aduz ainda que em função da falha na 

prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o 

ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a 

condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a 

indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, a qual se procede 

regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao 

final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 

38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar 

de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da 

matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui 

condições técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 
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com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura da fatura do mês de abril de 2018, devendo a ré 

promover o refaturamento dentro da média plausível, bem como condeno a 

parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000816-68.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JESSICA MARIA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao 

mês de abril de 2018, possui valor exorbitante R$ 2.442,52 (dois mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) o qual 

não se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 40,00 (quarenta 

reais) a R$ 60,00 (sessenta reais) aproximadamente. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indeniza-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 
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enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura da fatura do mês de abril de 2018, devendo a ré 

promover o refaturamento dentro da média plausível, bem como condeno a 

parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-19.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CUNHA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000235-19.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ANDRE LUIZ CUNHA 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas UC n. 6/398509-0, 

com referência aos meses de outubro de 2018 e janeiro de 2019 possuem 

valores acima do usualmente cobrado. Aduz ainda que em função da falha 

na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o 

ocorrido. Em resposta, a concessionária de serviço público informou que 

não fora encontrada irregularidade, sendo realizada a medição por 

equiparação meses anteriores de consumo, dado a impossibilidade de se 

realizar a leitura normal. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da 

parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura no 

medidor de energia elétrica por estimativa, a qual se procede regularmente 

por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

mérito quanto a incompetência em razão de matéria de ordem complexa, 

uma vez que diante dos fatos e provas colacionadas é possível decidir o 

mérito desta demanda. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Trata-se de reclamação pela parte autora em face da requerida sob a 

alegação de que as suas faturas UC n. 6/398509-0, com referência aos 

meses de outubro de 2018 e janeiro de 2019 possuem valores acima do 

usualmente cobrado. Aduz ainda que em função da falha na prestação do 

serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Em 

resposta, a concessionária de serviço público informou que não fora 

encontrada irregularidade, sendo realizada a medição por equiparação 

meses anteriores de consumo, dado a impossibilidade de se realizar a 

leitura normal. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência 

dos pedidos formulados na exordial, danos morais, por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. Diante disso 

é imperioso a improcedência da demanda, pois não há ilegalidade na 

cobrança por estimativa plurimensal, conforme preconiza o art. 87 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL. Outrossim, se verifica que do histórico de 

consumo e faturamento apresentado pela parte ré, não há discrepâncias 

entre os valores usualmente cobrados pela ré, conforme aduz a parte 

demandante. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação 

travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não 

resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de 

abalo emocional ao autor, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um mero 

aborrecimento vivenciado no dia-a-dia. Evidente o aborrecimento causado, 

mas não a ponto de configurar atentado a direito de personalidade da 

postulante, uma vez que ocorreu mero incidente contratual, sem qualquer 

abalo na reputação e na honra do autor. E ainda, a lição de MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que “o mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, 

Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 

06.09.2004). Assim, como o reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizado por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Perora-se com 

este julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO 

DE TELEFONIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MERO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTEÚDO DA SENTENÇA 
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MANTIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 

46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno 

das Turmas Recursais. 2. O dano material não se presume, deve ser 

comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da recorrida 

se não restaram suficientemente comprovados os valores pagos pelo 

autor. O recorrente/autor poderia ter anexado aos autos as faturas, com a 

devida discriminação das ligações efetuadas e os respectivos 

comprovantes de pagamentos. 3. O mero inadimplemento contratual não 

acarreta a condenação por danos morais, consoante jurisprudência 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ - REsp: 1183455, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 29/03/2011. 4. 

Na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de dano extrapatrimonial, mas 

tão somente caso típico de descumprimento contratual, que não dá ensejo 

à reparação pecuniária. 5. Recurso conhecido e improvido. Conteúdo da 

sentença mantido. 6. O recorrente vencido deverá arcar com o pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput 

do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. Cobrança suspensa em face do 

deferimento da gratuidade de justiça” (TJDFT, ACJ 20140110459263 DF 

0045926-44.2014.8.07.0001, rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicado no DJE : 21/10/2014, p. 285; negritei). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-81.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000205-81.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VALDINEI GONCALVES NETO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte 

requerente VALDINEI GONCALVES NETO, que é titular da unidade 

consumidora UC n. 6/12210353, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 

2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o 

município de Poconé/MT. Narra a parte reclamante que houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 

dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem 

como tal situação somente ocorreu em virtude de força maior, já que a 

queda na energia motivou-se por problemas no disjuntor inviabilizando o 

fornecimento na rede elétrica. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. Ab initio, convém 

assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de 

consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços 

prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos 

nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e serviços. 

Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de 

energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 17 (dezessete) horas, se somado o lapso temporal 

sem o fornecimento do serviço essencial. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por 

aproximadamente de 17 horas gera danos graves, uma vez que o 

município de Poconé apresenta diariamente altas temperaturas, sendo que 

a necessidade de utilização de ar condicionados e demais 

eletrodomésticos, tais como geladeira, para conservação dos alimentos, 

são essenciais para o mínimo do conforto dos habitantes, tornando-se 

bens essenciais. Dessa forma, a privação do consumidor dos serviços 

acima citados por razões alheias a sua vontade, configura por si só dano 

moral indenizável. Ressalte-se que na relação entre consumidor e 

fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 

8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que 

tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a parte 

Reclamante o mais rápido possível o que também não verifico nos 

presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é 

o caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos 

danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, 

considerando-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança 

necessária, somente eximindo à empresa reclamada da responsabilidade 

se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em estudo. Verifica-se, 

portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante decorreu da negligência 

da demandada, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços 

prestados, tendo privado a reclamante de usufruir de serviço oneroso. 

Portanto, é indubitável que a conduta da parte ré provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão 

formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I CPC, para CONDENAR a 

reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 
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Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-88.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ESCOLASTICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000847-88.2018.8.11.0028. REQUERENTE: LUIS ESCOLASTICO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte 

autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais em decorrência da inscrição do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Rejeito a preliminar quanto ausência de documento indispensável, a 

saber, o extrato de negativação fornecido por órgãos oficiais, uma vez 

que o extrato acostado pela parte autora é suficiente para a prova do 

débito. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatário final, portanto, consumidor (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, 

as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em 

especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da 

prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há alternativa, se não declarar a inexistência do débito. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados ao requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro 

no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), 

bem como DECLARO a inexistência dos débitos objeto desta lide e 

DETERMINO a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-67.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000150-67.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOCINEY LEMES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A VISTOS, A parte autora 

alega que tem sido realizado descontos em no recebimento de seu salário, 

contudo, desconhece qualquer contratação que originou tais dividas. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve ser 

julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1138 de 1782



que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois a parte ré faz parte do 

conglomerado econômico formado pelo BANCO ITAU, razão pela qual sua 

responsabilidade é legitima. Rejeito a preliminar de mérito quanto a 

incompetência deste juizado em razão de matéria de ordem complexa, uma 

vez que os documentos carreados aos autos demonstrar haver 

similaridade entre as assinaturas apostas nos contratos e documento 

pessoal da parte autora. Prejudicial de mérito. Da Decadência. A 

reclamada suscitou ainda a decadência do prazo para a demandante 

propor/pleitear ressarcimentos. Sustenta que o contrato ao qual a 

reclamada postula danos morais e materiais, resta impossibilitado de ser 

discutido em juízo, pois a tempo dos descontos a reclamante deveria ter 

comunicado a ré. Porém em razão da aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor, o prazo prescricional para postular danos seja ele de 

ordem moral ou material é de 05 (cinco) anos, vejamos: "Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria." Dessa forma, não há se falar em prazo decadencial para 

propositura da ação, uma vez que o mesmo se dá na garantia/vicio de um 

produto ou serviço, o que não é o caso dos autos. Vencida as 

preliminares, passo a análise do débito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço onde consta a 

parte autora como cliente solicitante, tais como contrato assinado mediante 

apresentação de documento pessoal da parte reclamante, comprovantes 

de saque/TED diretamente realizados junto a conta bancária de uso 

pessoal da parte autora. Ressalta-se que há inclusive a existência de 

fatura de cartão de credito com utilização e pagamento das faturas, 

através da autorização de desconto em folha. Destarte, com razão a 

requerida, vez que, para paralisar os descontos ditos indevidos 

necessário será o devido pagamento da obrigação contraída. Outrossim, 

há prova documental nos autos demonstrando que o empréstimo fora 

devidamente pago/quitado à conta da parte autora. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da parte 

autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos 

danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-57.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE JESUS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000959-57.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JANETE DE JESUS MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da 

requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência aos 

meses de maio, junho e julho de 2018, possuem valores exorbitantes de 

R$ 399,20; 354,03 e 341,18, respectivamente o qual não se adequa à sua 

real média de consumo, entre R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 130,00 (cento 

e trinta reais) aproximadamente. Aduz ainda que em função da falha na 

prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o 

ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a 

condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a 

indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, a qual se procede 

regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao 

final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 

38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar 

de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da 

matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui 

condições técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 
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devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

DECLARO INEXISTENTE os débitos referente aos meses de maio, junho e 

julho de 2018, eis possuem valores exorbitantes de R$ 399,20; 354,03 e 

341,18, devendo a ré promover o refaturamento dentro da média plausível, 

mediante o real consumo da parte autora, bem como condeno a parte ré 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, 

do STJ), DETERMINO a exclusão do nome da parte autora quanto ao débito 

de R$ 399,20, dos órgãos de proteção e restrição ao credito, no prazo de 

05 (cinco) dias a contar do transito em julgado. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT11799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001115-11.2019.8.11.0028. REQUERENTE: EZEQUIAS DE PAULA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega a ocorrência 

de defeito na prestação de serviço, uma vez que sua região (distrito de 

Chumbo) apresenta dificuldades de cobertura de sinal, sendo 

impossibilitado (a) de utilizar sua linha telefônica. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por 

ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A parte autora alega a ocorrência de defeito na prestação 

de serviço, uma vez que sua região (distrito de Chumbo) apresenta 

dificuldades de cobertura de sinal, sendo impossibilitado (a) de utilizar sua 

linha telefônica. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência 

dos pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. Nesse diapasão, não há nos 

autos, provas das ligações não realizadas e/ou interrompidas, ao passo 

que a parte reclamada colaciona relatório de chamadas, no qual fica 

demonstrado a utilização normal da linha telefônica da parte autora na data 

por ele mencionada. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-77.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERNIERE SEBASTIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000893-77.2018.8.11.0028. REQUERENTE: GERNIERE SEBASTIANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte 

autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais em decorrência da inscrição do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Rejeito a preliminar quanto ausência de documento indispensável, a 

saber, o extrato de negativação fornecido por órgãos oficiais, uma vez 

que o extrato acostado pela parte autora é suficiente para a prova do 

débito. Rejeito a liminar de ausência de comprovante de residência, 

culminando na incompetência territorial, uma vez que o comprovante 

juntado pela parte autora é de sua genitora, sendo valido para fins de 

comprovação de domicílio da reclamante. Não há que se falar em 

acolhimento da preliminar de impugnação quanto ao valor da causa, uma 

vez que esta de acordo com o que determina o Código de Processo Civil, 

uma vez que consta pedido para arbitramento segundo o entendimento 

deste juízo. Quanto a justiça gratuita, é de praxe que este juizado, embaso 

na lei n. 9.099/95, não há necessidade de comprovação de 

hipossuficiência financeira, uma vez que tal fato somente é verificado em 

segunda instancia. Vencida as preliminares, passo a análise de mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatário final, portanto, consumidor (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há alternativa, se não declarar a inexistência do débito. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados ao requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro 

no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ), bem como DECLARO a inexistência dos débitos objeto 

desta lide e DETERMINO a exclusão da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-92.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000892-92.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ROSINEIA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a 

reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento feito pela parte 

autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 
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havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Rejeito a preliminar quanto ausência de documento indispensável, a 

saber, o extrato de negativação fornecido por órgãos oficiais, uma vez 

que o extrato acostado pela parte autora é suficiente para a prova do 

débito. Rejeito a liminar de ausência de comprovante de residência, 

culminando na incompetência territorial, uma vez que o comprovante 

juntado pela parte autora é de sua genitora, sendo valido para fins de 

comprovação de domicílio da reclamante. Não há que se falar em 

acolhimento da preliminar de impugnação quanto ao valor da causa, uma 

vez que esta de acordo com o que determina o Código de Processo Civil, 

uma vez que consta pedido para arbitramento segundo o entendimento 

deste juízo. Vencida as preliminares, passo a análise de mérito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatário final, portanto, consumidor (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. 

Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente 

demanda, não há alternativa, se não declarar a inexistência do débito. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados ao requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro 

no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ), bem como DECLARO a inexistência dos débitos objeto 

desta lide e DETERMINO a exclusão da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-13.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000173-13.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOCINEY LEMES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A VISTOS, A parte 

autora alega que tem sido realizado descontos em no recebimento de seu 

salário, contudo, desconhece qualquer contratação que originou tais 

dívidas. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve 

ser julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de mérito quanto a incompetência deste juizado em razão de 

matéria de ordem complexa, uma vez que os documentos carreados aos 

autos demonstrar haver similaridade entre as assinaturas apostas nos 

contratos e documento pessoal da parte autora. Vencida a preliminar, 

passo a análise do débito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço onde consta a parte autora como 

cliente solicitante, tais como cópia do contrato assinado acompanhados de 

documento pessoal, bem como comprovantes de /TED diretamente 

realizados junto a conta bancária de uso pessoal da parte autora. 

Destarte, com razão a requerida, vez que, para paralisar os descontos 

ditos indevidos necessário será o devido pagamento da obrigação 

contraída. Outrossim, há prova documental nos autos demonstrando que o 

empréstimo fora devidamente pago/quitado à conta da parte autora. No 

mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência 

da parte autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação 

pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a 

parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 
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seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-05.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN RAYANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001969-05.2019.8.11.0028. INTERESSADO: WELLEN RAYANE DE 

OLIVEIRA SILVA SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de 

debito c/c indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, 

proposta por WELLEN RAYANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO. Consta nos autos, petição do patrono 

da parte autora, informando que não existe mais interesse no feito, em 

razão do óbito da autora. Em que pese não ter juntada da certidão de 

óbito, bem como, não houve habilitação nos autos, outra medida não há, 

que a extinção da presente demanda. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO dos autos, sem julgamento do mérito, nos termos do Artigo 485, 

VI, do NCPC, c/c art. 51, V, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010316-44.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ROQUE MENDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS DE ARRUDA 01068346140 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010316-44.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: JOAQUIM ROQUE MENDES DE 

ALMEIDA EXECUTADO: ANANIAS DE ARRUDA 01068346140 Vistos. 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, verifica-se que mesmo ciente da 

intimação de ID. Num. 22147713, a parte autora quedou-se inerte, 

demonstrando assim desinteresse no prosseguimento dos autos. 5. 

Consigno que o abandono da causa provocado pela parte 

reclamante/exequente vai a confronto com os princípios da celeridade e 

economia processual, que permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da 

Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 

7. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

8. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). 9. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-43.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000850-43.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Analisando detidamente 

os autos, consta intimação para a parte requerente comprovar o vínculo 

com o titular do comprovante de residência, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Decorrido prazo para fazer a 

juntada de documento, manteve-se inerte. Nesse passo, a petição inicial 

deverá ser indeferida e o processo extinto. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Ao arquivo com baixas necessárias. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000824-45.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CATARINA MARQUES DE 

CAMPOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. DISPENSO o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada 

conforme petição de ID. Num. 24374140 informou o pagamento da 

condenação, após pedido de levantamento da parte exequente Id. Num. 

26250805, portanto, aquiescendo. 3. Desta feita, entendo que o feito deve 

ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in 
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verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for 

indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar 

ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme 

teor da movimentação Id. Num. 24374140, com fundamento nos artigos 

924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, dando por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se alvará em 

favor da parte exequente. 6. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-46.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000617-46.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos. 1. DISPENSO o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. As partes 

executada e exequente compuseram (Id. Num. 27164757) após sentença 

e acórdão prolatados (Id. Num. 20539900 e 25847513), acordando o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para finalizar a demanda, a ser pago em 

vinte dias após o acordo entabulado, bem como a exclusão do nome da 

parte autora. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação ID. Num. 27164757, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do 

CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e com fundamento nos 

artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, dando por satisfeita a presente execução. 5. Não há 

necessidade de expedição de alvará, pois o depósito da quantia será 

direto na conta do patrono da parte exequente. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010660-93.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010660-93.2013.8.11.0028. REQUERENTE: ACACIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MOTO RACA LTDA, ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada conforme 

petição de ID. Num. 26493195 informou o pagamento da condenação, após 

pedido de levantamento da parte exequente Id. Num. 26962832, portanto, 

aquiescendo. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Id. Num. 26493195, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-04.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA GRAZIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000969-04.2018.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALINA GRAZIELA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que a sua fatura com referência ao mês 

de setembro de 2017, possui valor exorbitante de R$ 1.028,37, o qual não 

se adequa à sua real média de consumo. Aduz ainda que em função da 

falha na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, 

relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. 

Postula a condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem 

como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado 

na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles 

foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, a qual se 

procede regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, 

requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 
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antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Quanto ao pedido de revelia da parte reclamada, o 

Enunciado n. 11, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte 

redação: “Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a 

ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, 

implica revelia.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 11, cabe 

à parte reclamada apresentar contestação aos fatos ofertados pela parte 

autora, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Entretanto, o valor dado 

a causa foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), portanto, abaixo da regra 

determinada, por isso, não há se aplicar os efeitos da revelia a parte ré 

ainda que extemporânea sua defesa. Preliminar de incompetência do 

Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. Rejeito a presente 

preliminar, pois a parte Reclamada possui condições técnicas de realizar a 

prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da 

causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise 

aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, 

REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO 

INEXISTENTE o débito referente ao mês de setembro de 2017 no importe 

de R$ 1.028,37, devendo a ré promover o refaturamento dentro da média 

plausível, mediante o real consumo da parte autora, bem como condeno a 

parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010283-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IULE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IULE ALVES DA SILVA OAB - MT11374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS OAB - SP188868-O (ADVOGADO(A))
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DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010283-20.2016.8.11.0028. REQUERENTE: IULE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA - 

CUIABA Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 

DECIDO. 2. A parte executada conforme petição de ID. Num. 26638730 

informou o pagamento da condenação, após pedido de levantamento da 

parte exequente Id. Num. 26685286, portanto, aquiescendo. 3. Desta feita, 

entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Id. Num. 

26638730, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte exequente. 6. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013109-19.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013109-19.2016.8.11.0028. REQUERENTE: BRUNA CRISTINA SALES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada conforme petição 

de ID. Num. 21954279 informou o pagamento da condenação, após pedido 

de levantamento da parte exequente Id. Num. 26516028, portanto, 

aquiescendo. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Id. Num. 21954279, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016746-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO POLICARPO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016746-75.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO POLICARPO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. 2. A parte executada conforme petição de ID. Num. 

27209861 informou o pagamento da condenação, consoante petição de 

cumprimento de sentença da parte exequente Id. Num. 26250805. 3. Desta 

feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Num. 

27209861, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte exequente. 6. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017626-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE COSTA MARQUES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - MT13468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017626-67.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CLOTILDE COSTA MARQUES 

DE QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei 

nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” No 

presente caso, a parte reclamante foi intimada para a realização da 

audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. Contudo, deixou 

de comparecer a aludida audiência conforme evento de Num. 15051159. 

Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à audiência 

deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais 

quando a parte reclamante é assistida por advogado. Assim, não é 

aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

15051159, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da 
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Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000048-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000048-11.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ALCINO PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente ALCINO PINTO DA SILVA, que 

é titular da unidade consumidora UC n. 6/1188252-9, e, no dia 09/12/2017 

o transformador próximo a sua unidade pegou fogo e que somente foi 

trocado após 10 dias, aproximadamente, gerando transtorno de ordem 

moral e material, pois todo este tempo não houve fornecimento de energia 

em sua residência. A reclamada, em sua defesa, afirma que não houve o 

dano conforme narrado, e que tal fato somente se deu por caso fortuito e 

força maior, sendo de pronto resolvido. Assim, não configura dano moral 

passível de indenização, bem como tal situação somente ocorreu em 

virtude de força maior, já que a queda na energia motivou-se por 

problemas no disjuntor inviabilizando o fornecimento na rede elétrica. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. 

Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de 

modificar o direito do autor, uma vez que deixou de juntar quaisquer 

documentos a peça de defesa, tendo se atentado tão somente a meras 

alegações. Cumpre salientar que o dano moral é presumido, já que é 

notória a falta de energia, não havendo necessidade de que a parte 

reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. É imperioso que a falta de 

fornecimento de eletricidade por aproximadamente de 17 horas gera 

danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta diariamente 

altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de ar 

condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no 

art. 487, I CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MMª. Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-74.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001848-74.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JUCILENE A ALMEIDA 

LOBO - ME REQUERIDO: SILVANA APARECIDA DA SILVA Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte reclamada conforme petição de ID. Num. 26794376 realizou o 

pagamento espontâneo da dívida objeto da lide, após houve pedido de 

levantamento da parte reclamante Id. Num. 26827737, portanto, 

aquiescendo com o pagamento do débito. 3. Desta feita, entendo que o 

feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 
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obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação Id. Num. 26794376, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte reclamante. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013107-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANY BATISTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013107-49.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JANY BATISTA DE MORAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos 

nota-se, após a publicação do acordão, e o pedido de Execução de 

cumprimento de sentença, as partes entabularam acordo extrajudicial, 

formalizado entre as partes na data de 05/12/2019. No qual a parte 

requerida se compromete ao pagamento no valor de R$ 7.480,00 (Sete mil 

e quatrocentos e oitenta reais) em favor da parte requerente, mediante 

depósito ou transferência eletrônica na contra do patrono da autora, 

conforme dados bancários descritos no acordo, até a data de 17 de 

março de 2020. A parte autora concede ampla, geral e irrevogável 

quitação as obrigações da presente demanda. O referido acordo 

extrajudicial celebrado preserva os interesses das partes, não 

constatando nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

ANTE O EXPOSTO opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por 

consequência, após a comprovação do pagamento, a EXTINÇÃO dos 

autos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-36.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE MORAES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001372-36.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MAYARA DE MORAES 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares Rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, em razão de se tratar de 

relação de consumo, de acordo com as regras do art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

demanda, pois a autora acostou o comprovantes de endereço – fatura de 

energisa em nome do Sr. Manoel Alonso, que é seu pai, podendo 

confirmar na copia do RG. Demonstrado o vinculo entre as partes. Suscita 

ainda a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos 

de proteção ao crédito, que a requerente não juntou o comprovante 

original emitido diretamente no balcão do SPC/SERASA ou CDL. Extrato 

emitido por pessoa jurídica estranha a lide. Ocorre que o referido 

argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da lide. O 

simples fato do extrato não ser o original emitido no balcão não indica 

fraude. Em que pese alegar que os extratos em sua maioria apresenta a 

informação de que são exclusivos de empresas, de caráter confidencial. 

O requerente em nada pode ser penalizado pela disponibilização do 

referido extrato. E em contestação a requerida afirma que houve 

negativação em razão da inadimplência de faturas. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar suscitada. Vencida as preliminares, passo a análise 

do mérito da presente demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por MAYARA DE MORAES 

ARRUDA em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO S.A. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e aos réus fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete aos réus 

alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugnam o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte requerente 

narra em sua inicial, que foi surpreendida com a recusa de seu cadastro 

junto ao comércio local, em razão da restrição no seu nome. Ao consultar 

os órgãos de proteção ao crédito, constou a restrição por ordem da 

requerida no valor de R$ 205,13 – contrato 0000899994048130, inserido 

em 02/12/2018. Afirma na exordial que não possui débitos com a 

requerida, sendo a negativação é indevida. Que jamais foi notificada da 

restrição. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 

que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, 

de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sendo assim, o nexo causal está 

bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos. Destaque-se que a requerida não trouxe provas, apenas 

apresentou alegações infundadas. Na defesa, a requerida apresenta 

faturas referente ao plano de internet vinculado a linha telefone fico 65 

3026-3639, no endereço Rua Capitão Costa, 601, lt 601, Centro Sul 

Várzea Grande/MT. Porém não trouxe aos autos prova cabal, qualquer 

contrato, gravação de áudio ou outra prova de que comprove que foi a 

requerente que contratou e utilizou dos serviços de telefonia, não tem nem 

o comprovante da instalação. Apenas anexou prints de telas sistêmicas 

que apresenta informações divergente, que há necessidade de uma 

análise mais detalhada, vejamos: 1) endereço constante esta na cidade de 

Várzea Grande e a requerente afirma na impugnação que desconhece o 

endereço apontado; considerando o endereço da inicial que é de Poconé 

(tendo como titular seu pai), e na defesa da requerida aparece sendo na 

cidade de várzea Grande/MT; 2) na tela de histórico de pagamentos 

(pagina 11) aparece a sequências do meses pagos, que se deu até 

25/07/2017, depois aparecer mais dois vencimento 15/08/2018 de R$ 
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85,66 e 168,28 com não paga. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do requerente decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Vejamos o seguinte entendimento: INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor em cadastro de 

negativação ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se 

o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados 

ao autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida 

pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, quem se vê 

incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de 

mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir 

que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo 

social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, 

passível de reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano 

moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer 

comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, o 

que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a 

requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC para: I – 

DECLARAR a inexistência dos débitos da requerente no valor de R$ 

205,13 – contrato 0000899994048130; bem como determinar a exclusão 

do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito. II – 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, 

uma vez que não cabe nesta fase processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015494-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015494-37.2016.8.11.0028. REQUERENTE: VALDEMIRA JOSE BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos 

nota-se, após a publicação do acordão, e o pedido de Execução de 

cumprimento de sentença, as partes entabularam acordo extrajudicial, 

formalizado entre as partes na data de 05/12/2019. No qual a parte 

requerida se compromete ao pagamento no valor de R$ 6.340,00 (Seis mil 

e trezentos e quarenta reais) em favor da parte requerente, mediante 

depósito ou transferência eletrônico na conta do patrono da autora, 

conforme dados bancários descritos no acordo, até a data de 17 de 

março de 2020. A parte autora concede ampla, geral e irrevogável 

quitação as obrigações da presente demanda. O referido acordo 

extrajudicial celebrado preserva os interesses das partes, não 

constatando nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

ANTE O EXPOSTO opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por 

consequência, após a comprovação do pagamento, a EXTINÇÃO dos 

autos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-74.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARGARIDA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001751-74.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ALESSANDRA MARGARIDA 

DA SILVA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Do 

julgamento antecipado O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Das preliminares A 

requerida suscita a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

comprovante de residência valido. Em que pese a requerida ter juntado 

comprovante de endereço em nome de terceiro e não comprovar o 

vinculo, com fundamento nos princípios que regem a legislação dos 

juizados, rejeito a preliminar, pois a requerente não argumentou nada a 

respeito do endereço. Arguiu a falta de interesse de agir – ausência de 

pretensão resistida, argumenta que na peça inicial não traz nenhuma 

comprovação da negativa administrativa. Porem a provocação do 

Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação 

conflituosa. Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a 

autora e fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, rejeito a 

preliminar. Do eventual não reconhecimento do áudio apresentado e da 

necessidade de prova pericial incompatibilidade com o procedimento do 

juizado especial cível incompetência absoluta. A requerida anexa um áudio 

do contato da autora na qual evidencia a celebração do negocio jurídico. A 

requerente em sua impugnação alega que há necessidade de pericia do 

áudio, porém diante do conjunto probatório, reconheço desnecessária a 

utilização de pericia. As preliminares se confundem com o mérito e com ele 

serão analisada. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por ALESSANDRA MARGARIDA DA SILVA COSTA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A). Verifica-se ocorrência 
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de relação de consumo, em consonância com os artigos 2º e 3º da Lei 

8.078/90, uma vez que o requerente e a requerida se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente. Ante a 

aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira do requerente é presumida. O 

fornecedor dos serviços responde pela reparação dos danos causados 

por defeitos relativos à prestação do serviço, considerando-se serviço 

defeituoso como aquele que não fornece a segurança necessária, 

somente eximindo a empresa requerida da responsabilidade se comprovar 

a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte requerente 

afirma que foi surpreendida ao ter seu cadastro negado junto a loja de 

departamento em razão de uma restrição no CPF. Ao consultar junto ao 

SERASA, constou débito no valor de R$ 131,76 (cento e trinta e um reais e 

setenta e seis centavos), contrato n. 0313717534 - inserido em 

01/02/2018. Afirma que desconhece totalmente o débito, bem como o 

contrato apontado, razão pela qual a cobrança é indevida, e que não 

recebeu notificação de cobrança, nem da inclusão dos órgãos de 

proteção ao crédito. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da relação contratual e a respectiva cobrança 

do débito, por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico, juntou como prova o áudio (Id 26019012) do contato 

telefônico efetuado pela própria requerente que busca a troca do plano de 

sua linha. No decorrer do atendimento depois de passados várias 

informações pessoais, foi aceito e a aquisição do plano VIVO CONTROLE 

no valor de R$ 64,99. E ainda demonstrou através de prints de tela 

sistêmicas, que houve o pagamento de dois meses 06 e 07/2017, razão 

pela qual não há que se falar em fraude. Comprovado a existência da 

relação jurídica entre as partes, consequentemente tem-se a inexistência 

da ilicitude na inclusão no nome da requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar do exercício regular do direito, nos termos do 

art. 188, inciso I do Código Civil, diante da existência de debito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da requerida, a 

IMPROCEDÊNCIA da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

requerente, é a medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com entendimento do 

STJ Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Indefiro o 

pedido contraposto, cabe a empresa requerida cobrar o valor devido, 

pelos meios próprios. Indefiro por fim, o pedido de condenação da parte 

requerente em litigância de má fé, uma vez que não vislumbro no caso os 

elementos descritos no art. 80 do CPC, mas apenas a busca por parte do 

requerente da tutela jurisdicional, constitucionalmente prevista. A 

requerente em sua impugnação afirma que a divida é indevida, que sempre 

utilizou os serviço de telefonia através da modalidade pré-pago e que não 

reconhece o áudio apresentado. Porém o pedido não deve não deve ser 

deferidos, uma vez que na gravação a conversa não gera dúvidas, as 

informações são prontamente passadas de forma correta e a opção de 

aquisição do plano partiu da própria requerente que efetuou o contato. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

presente demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de analisar o 

pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000760-35.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DA SILVA DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000760-35.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE LUCAS DA SILVA DE 

PAULO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Das preliminares Suscita na sua 

defesa a preliminar de conexão com o processo n. 

8015206-65.2019.811.0002. REJEITO preliminar, pois no processo citado 

tratam-se de partes e contratos distintas a presente demanda. Vencida a 

fase preliminar passo a analise do mérito da demanda, Do Mérito Trata-se 

se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DA 

DIVIDA C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta por JPSE LUCAS DA SILVA DE 

PAULO em face de ATIVOS S.A. CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas partes, 

tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados. Narra a 

inicial que o requerente foi negativado pela requerida indevidamente, nos 

valores de R$ 1.974,21 e R$ 191,57 – contrato 30348116/84716958 e 

30378920/5054468, inseridas em 14/11/2016 e 14/03/2017. Afirma ainda, 

que não conhece a empresa requerida e desconhece qualquer transação 

nos valores indicados no extrato. Destaque-se nos autos que parte 

requerida fundamenta sua defesa, alegando que os débitos são oriundos 

de cessão de crédito firmado com o Banco do Brasil, porém não houve 

comprovação da cessão, do contrato nem da comunicação da parte 

requerente, como preconiza o art. 290 do Código Civil, o que torna ineficaz 

a cessão de crédito à devedora enquanto esta não for notificada. 

Demonstrando o desconhecimento da requerente quanto à operação 

financeira. Apresentou junto a contestação apenas os extratos 

financeiros emitidos pelo banco do brasil. Assim requerida é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos 

de proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, 

de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. 

Contudo, restou demonstrado nos documentos encartados na inicial, que 
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havia inscrição preexistente, registros datados de 29/06/2015 – Telefônica 

Brasil inserido antes do débito em discussão na presente lide, o que por si 

só já justificaria a negativa do pedido de indenização por dano moral, com 

fundamento na súmula 385 STJ. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Desse modo, em 

decorrência da preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral indenizável. Quanto ao pedido de inexistência do 

débito, a requerida não comprovou nos autos ser legitima a origem do 

débito. Razão pela qual esta deve ser reconhecida como inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência dos débitos junto a parte requerida, nos valores 

de R$ 1.974,21 e R$ 191,57 – contrato 30348116/84716958 e 

30378920/5054468, inseridas em 14/11/2016 e 14/03/2017. bem como 

determinar a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de cinco dias. Deixo de analisar o pedido de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe nesta fase processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-90.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIJA MARIA GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001834-90.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ELIJA MARIA GONCALVES 

NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização das linhas 

telefônicas n. (65) 99671-2104 e 99900-5264, em conjunto com as telas 

sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas que demonstram a utilização 

da linha telefônica e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-16.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001826-16.2019.8.11.0028. REQUERENTE: REGINALDO GUIMARAES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte autora alega que 

adquiriu passagem aérea da empresa Ré, com trecho partindo de 

Cuiabá/MT com destino a Araçatuba/SP, voo marcado na data de 

01/09/2019, embarque previsto para 09h00min e chegada ao destino as 

14h45min. Aduz ainda que, o voo foi adquirido de última hora em razão do 

falecimento do seu genitor e por isso a chegada no destino final era 

imprescindível, pois o enterro estava marcado para as 17h00min. 

Entretanto, o voo não saiu no horário previsto da comarca de Cuiabá/MT, 

pois a aeronave necessitava de manutenção no sistema de ar 

condicionado, o que ocasionaria a perda da conexão na cidade de 

Campinas/SP, fazendo com o reclamante perdesse o enterro. Em razão 

disso o mesmo e sua esposa, desistiram da viagem e pediram o reembolso 

dos tickets aéreos. A ré alega ainda que o atraso do voo em questão 

ocorreu em virtude de problemas técnicos apresentados na aeronave, 

caracterizando força maior, razão pela qual requereu que a presente 

demanda seja julgada improcedente. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Não 

havendo preliminares, passo, pois, à análise do mérito. A parte autora 

alega que adquiriu passagem aérea da empresa Ré, com trecho partindo 

de Cuiabá/MT com destino a Araçatuba/SP, voo marcado na data de 

01/09/2019, embarque previsto para 09h00min e chegada ao destino as 

14h45min. Aduz ainda que, o voo foi adquirido de ultima hora em razão do 

falecimento do seu genitor e por isso a chegada no destino final era 

imprescindível, pois o enterro estava marcado para as 17h00min. 
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Entretanto, o voo não saiu no horário previsto da comarca de Cuiabá/MT, 

pois a aeronave necessitava de manutenção no sistema de ar 

condicionado, o que ocasionaria a perda da conexão na cidade de 

Campinas/SP, fazendo com o reclamante perdesse o enterro. Em razão 

disso o mesmo e sua esposa, desistiram da viagem e pediram o reembolso 

dos tickets aéreos. Reserva de passagem, anexada a exordial. A ré alega 

ainda que o atraso do voo em questão ocorreu em virtude de problemas 

técnicos apresentados na aeronave, caracterizando força maior, razão 

pela qual requereu que a presente demanda seja julgada improcedente. 

Dos autos verifico que não há documentação apresentada pela parte 

reclamada, cujo informa a razão do atraso e por isso seu pedido de 

improcedência da demanda não prospera. Outrossim, o autor e sua 

esposa vieram da comarca de Poconé/MT até a cidade de Várzea 

Grande/MT, e muito embora ocorresse a manutenção nada foi feito para 

solucionar o caso, visto que as partes tinham urgência em razão do fato 

esposado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO 

MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o 

advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de 

indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na 

Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência 

de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior. - Em vôo internacional, se não foram 

tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o 

dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de 

dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da 

demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental 

desenvolver argumento inovador não ventilado no especial”. (STJ - AgRg 

no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros, julgado em 25/09/2006, publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) 

(grifei e negritei). “CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. 

DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O 

atraso exagerado em vôo doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona 

perda de eventos programados para a viagem, aborrecimentos, 

decepções e abalos físicos e emocionais, além de desconforto, 

constrangimentos e incertezas, atinge direito imaterial do consumidor, a 

configurar dano material e moral, passível de reparação pecuniária. 2. 

Justo é o valor arbitrado para compor dano moral que observa as 

melhores regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades 

compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios 

gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e 

adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as 

condições pessoais econômicas e financeiras do ofendido, assim como o 

grau da ofensa moral e a preocupação de não se permitir que a reparação 

transforme-se em fonte de renda indevida, bem como não seja tão 

parcimoniosa que passe despercebida pela parte ofensora, consistindo, 

destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos 

fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida”. 

(20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 22/08/2006, DJ 

25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). Ainda, a Turma Recursal do Estado do 

Paraná tem se pronunciado da seguinte forme em relação a matéria 

extravio/atraso em voo, transcrevo: Enunciado N.º 4.1– Cancelamento 

e/ou atraso de vôo – dano moral: O cancelamento e/ou atraso de vôo, 

somado ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à 

demonstração da causa e forma de administração do incidente, enseja 

reparação por danos morais. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001825-31.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA MARIA DE ASSIS E 

SILVA GUIMARAES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

autora alega que adquiriu passagem aérea da empresa Ré, com trecho 

partindo de Cuiabá/MT com destino a Araçatuba/SP, voo marcado na data 

de 01/09/2019, embarque previsto para 09h00min e chegada ao destino as 

14h45min. Aduz ainda que, o voo foi adquirido de última hora em razão do 

falecimento do seu sogro e por isso a chegada no destino era 

imprescindível, pois o enterro estava marcado para as 17h00min. 

Entretanto, o voo não saiu no horário previsto da comarca de Cuiabá/MT, 

pois a aeronave necessitava de manutenção no sistema de ar 

condicionado, o que ocasionaria a perda da conexão na cidade de 

Campinas/SP, fazendo com a reclamante perdesse o enterro. Em razão 

disso a mesmo e seu marido, desistiram da viagem e pediram o reembolso 

dos tickets aéreos. A ré alega ainda que o atraso do voo em questão 

ocorreu em virtude de problemas técnicos apresentados na aeronave, 

caracterizando força maior, razão pela qual requereu que a presente 

demanda seja julgada improcedente. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 
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exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Não 

havendo preliminares, passo, pois, à análise do mérito. A parte autora 

alega que adquiriu passagem aérea da empresa Ré, com trecho partindo 

de Cuiabá/MT com destino a Araçatuba/SP, voo marcado na data de 

01/09/2019, embarque previsto para 09h00min e chegada ao destino as 

14h45min. Aduz ainda que, o voo foi adquirido de última hora em razão do 

falecimento do seu sogro e por isso a chegada no destino era 

imprescindível, pois o enterro estava marcado para as 17h00min. 

Entretanto, o voo não saiu no horário previsto da comarca de Cuiabá/MT, 

pois a aeronave necessitava de manutenção no sistema de ar 

condicionado, o que ocasionaria a perda da conexão na cidade de 

Campinas/SP, fazendo com a reclamante perdesse o enterro. Em razão 

disso a mesmo e seu marido, desistiram da viagem e pediram o reembolso 

dos tickets aéreos. Reserva de passagem, anexada a exordial. A ré alega 

ainda que o atraso do voo em questão ocorreu em virtude de problemas 

técnicos apresentados na aeronave, caracterizando força maior, razão 

pela qual requereu que a presente demanda seja julgada improcedente. 

Dos autos verifico que não há documentação apresentada pela parte 

reclamada, cujo informa a razão do atraso e por isso seu pedido de 

improcedência da demanda não prospera. Outrossim, a autora e seu 

marido vieram da comarca de Poconé/MT até a cidade de Várzea 

Grande/MT, e muito embora ocorresse a manutenção nada foi feito para 

solucionar o caso, visto que a parte e seu cônjuge tinham urgência em 

razão do fato esposado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO 

MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o 

advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de 

indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na 

Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência 

de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior. - Em vôo internacional, se não foram 

tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o 

dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de 

dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da 

demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental 

desenvolver argumento inovador não ventilado no especial”. (STJ - AgRg 

no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros, julgado em 25/09/2006, publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) 

(grifei e negritei). “CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. 

DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O 

atraso exagerado em vôo doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona 

perda de eventos programados para a viagem, aborrecimentos, 

decepções e abalos físicos e emocionais, além de desconforto, 

constrangimentos e incertezas, atinge direito imaterial do consumidor, a 

configurar dano material e moral, passível de reparação pecuniária. 2. 

Justo é o valor arbitrado para compor dano moral que observa as 

melhores regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades 

compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios 

gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e 

adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as 

condições pessoais econômicas e financeiras do ofendido, assim como o 

grau da ofensa moral e a preocupação de não se permitir que a reparação 

transforme-se em fonte de renda indevida, bem como não seja tão 

parcimoniosa que passe despercebida pela parte ofensora, consistindo, 

destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos 

fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida”. 

(20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 22/08/2006, DJ 

25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). Ainda, a Turma Recursal do Estado do 

Paraná tem se pronunciado da seguinte forme em relação a matéria 

extravio/atraso em voo, transcrevo: Enunciado N.º 4.1– Cancelamento 

e/ou atraso de vôo – dano moral: O cancelamento e/ou atraso de vôo, 

somado ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à 

demonstração da causa e forma de administração do incidente, enseja 

reparação por danos morais. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-05.2018.8.11.0028
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000665-05.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MIGUEL EMILIANO RONDON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da 

requerida sob a alegação de que a sua fatura com referência ao mês de 

junho de 2018, possui valor exorbitante de R$ 2.675,60 (dois mil, 

seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), o qual não se 

adequa à sua real média de consumo. Aduz ainda que em função da falha 

na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o 

ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a 

condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a 

indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, por meio do TOI n. 

633397, a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, 

REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO 

INEXISTENTE o débito referente ao mês de junho de 2018 no importe de R$ 

2.675,60 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta 

centavos) e consequentemente o TOI n. 633397, devendo a ré promover o 

refaturamento dentro da média plausível, mediante o real consumo da 

parte autora, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-15.2019.8.11.0028

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1154 de 1782



Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001936-15.2019.8.11.0028. REQUERENTE: BRUNA ALVES DO PRADO 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, DECOLAR.COM LTDA Vistos. 

1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte autora e ré (LATAM AIRLINES GROUP S/A, DECOLAR.COM LTDA) 

compuseram ID. Num. 26568605, com pagamento direto em conta do 

patrono da parte autora, havendo a confirmação da parte autora em ID. 

Num. 26864355 e pedido de desistência quanto a parte ré DECOLAR.COM 

LTDA. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução 

do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação ID. Num. 26568605, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do 

CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e com fundamento nos 

artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, dando por satisfeita a presente execução. 5. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-05.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUIMARAES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001775-05.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARCELO GUIMARAES 

CORREA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9933-3673, em conjunto com as telas sistêmicas, 

faturas e relatórios de chamadas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro a má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001736-08.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VALDINEIA DOMINGAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 
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improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9809-3437, em conjunto 

com as telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas que 

demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço 

como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

de condenação em multa por litigância de má-fé, pois não vislumbro a 

ocorrência deste fato nesta lide. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-27.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001780-27.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE GOMES DOS ANJOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Do julgamento antecipado No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, visto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Das preliminares Argumenta que a 

requerente não juntou o comprovante original emitido diretamente no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Que os demais extratos são 

exclusivos de empresas, de caráter confidencial para auxiliar as 

empresas. Ocorre que o referido argumento não deve prosperar, pois não 

atrapalha a decisão da lide. O simples fato do extrato não ser o original 

emitido no balcão não indica fraude. Razão pela qual REJEITO a preliminar 

suscitada. Rejeito também a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, em razão de se tratar de relação de consumo, de acordo 

com as regras do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. A requerida alega ainda, em caso do eventual 

pedido de desistência formulado pela parte autora, deverá ser negado por 

este juízo. Porém não há que se falar em negativa, ante a ausência do 

pedido e suas justificativas. Sendo apresentado, no momento oportuno o 

pleito será devidamente analisado, em consonância com a legislação 

processual vigente. Razão pela qual REJEITO as preliminares apresentada 

pela requerida e passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, movida por JOSE GOMES DOS ANJOS em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A - (VIVO S/A). Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e aos réus fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete aos réus alegarem, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugnam o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. Narra na exordial que a requerida inseriu 

indevidamente o seu nome nos registro dos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$ 115,88, referente ao contrato n. 028635274 - na data de 

21/05/2018. Nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de defesa do 

consumidor – CDC, sendo o reclamante – consumidor – parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor a inversão do ônus da 

prova uma vez que esta presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei n. 8078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar que não ocorreu o defeito do serviço ou que a 

culpa pela ocorrência desta e exclusivamente do consumidor. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, alega a parte Requerida que houve regular contratação dos 

serviços, como comprovado nos autos, bem como que não houve dano 

moral, pois se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria 

provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Neste 

contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar que a parte autora está em 

débito com a requerida justificando a inscrição em cadastro de maus 

pagadores, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a requerida 

pugna pela existência do débito, afirma que a requerente habilitou a linha 

n. 65 99950-6355, com plano de serviço SMARTVIVO CONTROLE 1GB+25 

MINUTOS. Junta aos autos as vias do termo de adesão e contratação de 

serviços SMP, contrato de permanecia bem como cópia do RG, termo 

devidamente assinado em 15/08/2016, com valor de mensalidade de R$ 

39,99. Trouxe a sua defesa os prints de telas de sistema interno que 

demonstram que houve vários pagamentos no decorrer do ano de 2016 e 

2017, afastando assim a indicação de contratação fraudulenta, vez que 

houve pagamento dos serviços por um longo período. Assim, entendo que 

a Requerida cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às meras argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Requerente. Comprovada a existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Requerida, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte do Requerente é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com 

entendimento do STJ Sumula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Indefiro o pedido contraposto, cabe a empresa requerida 

cobrar o valor devido, pelos meios próprios. Por fim, indefiro o pedido de 

condenação da parte autora em litigante de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no artigo 80, do CPC, mas 

apenas a busca por parte do requerente da tutela jurisdicional, 

constitucionalmente prevista. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC. Por consequência extingue-se o feito com resolução do 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MMª. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FRANCISCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000120-95.2019.8.11.0028. INTERESSADO: PAULO SERGIO FRANCISCO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

Ação de Restituição de Valores c/c Reparação de Danos Morais e 

Antecipação de Tutela proposta por PAULO SÉRGIO FRANCISCO em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME “TELEXFREE INC”. Requer a 

restituição dos valores investidos, assim como vários outros 

consumidores adquiriu KITS VOIP 99 TELEXFREE na modalidade ADCentral 

e Family na importância de R$ 3.085,00 perfazendo na época um total de 

R$ R$ 6.170,00 Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Contudo analisando os elementos e circunstancias dos autos, nota-se que 

a reclamada foi regularmente citada, deixando de comparecer à sessão de 

conciliação e deixando de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, REVEL. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não 

é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do 

CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Em atenção a regra 

processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. Com efeito, embora a parte 

reclamada seja revel, a pretensão não se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Não há nos autos acompanhando a inicial, nenhum 

documento que comprova a relação entre as partes ou mesmo os 

referidos comprovantes de depósitos ou da aquisição dos kits da 

telexfree. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do 

pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. ANTE O 

EXPOSTO, extinção dos autos, sem resolução de mérito com fulcro no 

artigo 485, incisos I e VI do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-56.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000239-56.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, 

Dispensado o relatório de acordo com o artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da preliminar A 

requerida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, com a 

fundamentação de qua nao possui qualquer relação com o presente caso, 

que jamais manteve relação juridica com a requerente e tampouco realizou 

ligaçãoes. REJEITO a preliminar, pois em fase de impugmnação a 

requerente acostou áudios das referidas ligações e os argumentos se 

confunde com mérito da demanda, que será devidamente analisado. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPRAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DO INDEBITO EM DOBRO, proposta por ODENIL DO 

CARMO DE SOUZA, que move em face de MUNDIAL EDITORA. Antes de 

adentrar ao mérito da demanda, faz-se necessário ressaltar que deve ser 

aplicado o CDC in casu. Com fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, 

tem-se que, o caso em tela, trata-se de uma relação de consumo já que a 

requerente e as requeridas se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser 

invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do 

autor é presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é 

uma técnica de julgamento, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer 

fase do processo. O art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum”. Assim, 

o Juízo poderá valer-se da interpretação com mais liberdade como forma 

de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a liberdade, 

amparada na Lei. Sustenta a parte requerente que nunca foi cliente da 

empresa, ora requerida, que nunca adquiriu nenhum produto da mesma, 

que somente teve conhecimento ante as insistentes ligações de 

cobranças. Alega que as ligações são diárias não respeitando nem final 

de semana ou feriados. Em contestação a requerida afirmou que não 

existe relação com a parte requerida, que seu nome não consta em seu 

cadastro. Afirma que não há ato ilícito praticado pela ré capaz de ensejar 

o dever de indenização por danos morais, uma vez que não há 

comprovação de que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória 

em razão da conduta da ré, sendo assim, deverá ser julgada improcedente 

a presente demanda, Não é toda e qualquer situação de transtorno e 

dissabor que irá configurar o dano moral. Para a configuração do dano 

moral, necessária a ocorrência de um ato ilícito que cause abalo psíquico, 

vexame, dor ou humilhação ao indivíduo, não bastando para tal, o mero 

dissabor ou transtornos cotidianos. No caso dos autos, entende-se que a 

cobrança de serviços não autorizados, por si só, não constitui fato 

gerador de danos morais, uma vez que não ocorreu mácula ou prejuízo da 

imagem da parte autora. Evidentemente, o caso em apreço não se reveste 

de caraterísticas próprias a ensejar o dano moral in re ipsa. Sendo assim 

caberia a requerente ter se desincumbido do ônus probatório que lhe 

cabia, comprovando os fatos extraordinárias que as cobranças indevidas 

em questão teriam ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada 

disso restou comprovado. Forçoso reconhecer que a parte autora 

suportou eventual dissabor, todavia tais infortúnios não têm o condão de 

caracterizar lesão psíquica ou grave e vexatória. In casu, cabia à parte 

autora, a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, 

inciso I, do CPC, no sentido de que o ato perpetrado lhe causou 

constrangimentos e prejuízos suscetíveis de indenização por danos 

morais, tais como cadastramento nos órgãos de proteção ao crédito, 

cancelamento unilateral dos serviços ou outra situação extrema. Em 

arremate, inexistem provas de que a situação experimentada pela parte 

autora tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de 
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ofender a personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao 

recorrido, passíveis de ressarcimento pecuniário, assim, a improcedência 

do pedido a indenização por dano moral é medida que se impõe. Indefiro o 

pedido contraposto, a requerida apresenta o contrato de honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.500,00. Porem não merece acolhimento pois 

a própria requerida afirma que não possui relação jurídica com o 

requerente, e este demonstrou que recebeu algumas ligações de 

cobranças em seu telefone cobrando terceiro desconhecido. Indefiro o 

perdido contraposto, Cujo dever de pagar é da parte que lhe contratou. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos constante da 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015. Efetuar a retificação dos dados, endereço do polo passivo, 

conforme constestação. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCRANDIO NONATO DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000687-63.2018.8.11.0028. REQUERENTE: NEOCRANDIO NONATO DE 

ARRUDA RONDON REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NEGATIVA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGENCIA, proposta por NEOCRANDIO NONATO DE ARRUDA 

em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS – FDIC NPL I. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte 

requerente. Em síntese, sustenta a parte requerente que foi surpreendida 

com a negativa do seu cadastro em razão do seu nome estar negativado 

no SPC/Serasa no valor de R$ 5.694,77 - contrato 3062003917001501, 

vencida em 13/09/2013 - inserido em 24/03/2018. Afirma que desconhece 

o valor cobrado e que a restrição é indevida. Requer a declaração de 

inexigibilidade do débito e bem como a condenação por danos morais. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Requerente – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de clara relação 

consumerista. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada a 

responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do serviço ou 

que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor. Neste 

contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar não ter havido qualquer falha na 

prestação do serviço, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus 

probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, CPC. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida 

foi objeto de contrato de cessão, conforme satisfatoriamente 

demonstrado. Na peça contestatória a parte reclamada demonstra a que a 

inscrição deriva de dívida não adimplida que fora contraída pela parte 

requerente junto ao BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO, 

modalidade de financiamento, conforme termos de contratação 

devidamente assinados (ID 19673506), e a comunicação emitida pelo 

serasa. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a 

referido negócio jurídico. Dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos tendo em vista a negativação foi lícita em razão da 

inadimplência, agiu no exercício regular de direito, assim não há 

configuração de danos morais. Assim, na hipótese dos autos, embora a 

parte requerente negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a 

requerida, após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de 

cessão de crédito, restou incontroversa a licitude a cobrança e portanto, 

da anotação restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, 

conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os 

pressupostos configuradores do dever de indenizar. A parte requerente 

devidamente intimada deixou de impugnar nos autos. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. TORNAR nula a liminar deferida no ID 14556239. Expeça-se 

o necessário. EFETUAR o cadastro do patrono do polo passivo nos autos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010149-61.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMASILIO ROSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL LEDOVINO DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010149-61.2014.8.11.0028. EXEQUENTE: AMASILIO ROSA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ISMAEL LEDOVINO DE ARRUDA - ME Vistos. 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. 4. No presente caso, verifica-se que mesmo ciente do 

despacho de ID. Num. 20472729, a parte reclamante/exequente deixou de 

proceder de bens passiveis a penhora, quedando-se inerte. 5. Consigno 

que o abandono da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai 

a confronto com os princípios da celeridade e economia processual, que 

permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante 

ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014447-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014447-91.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JUCILENE MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Das 

preliminares Rejeito as preliminares de valor de causa e de necessidade 

de pericia, uma vez que a requerida tinha capacidade técnica de averiguar 

a existência ou não de falha no hidrômetro. Assim sendo as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Do mérito Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL POR ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta por JUCILENE MARIA DE SOUZA em face de 

ÁGUAS DE POCONÉ S.A. Narra na inicial a requerente ser moradora do 

imóvel, cujo cadastro junto a concessionária esta sob a matrícula n. 331-0. 

Alega que sua fatura do mês de agosto/2015 – R$ 674,17 e 

setembro/2015 – R$ 188,87, tendo em vista que os valores são abusivos. 

E relata ainda que esta sendo coagida a pagar os valores para evitar a 

suspensão do fornecimento de agua em sua residência. Antes de 

adentrar ao mérito da demanda, faz-se necessário ressaltar que deve ser 

aplicado o CDC in casu. Com fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, 

tem-se que, o caso em tela, trata-se de uma relação de consumo já que a 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser 

invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da 

autora é presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é 

uma técnica de julgamento, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer 

fase do processo. A autora alega cobrança abusiva das faturas e falha 

na prestação de serviço, cujos valores são absurdos, totalmente 

incoerentes com o real consumo da casa. A requerida justificou na sua 

contestação que os valores são devidos, porem não traz prova cabal, 

para comprovação do real consumo. Ora, ficou evidenciado que a 

utilização dos serviços fornecidos pela requerida, bem como as contas 

água com os valores muito elevados, fato constitutivo de seus direitos, 

demonstrando que, houve cobrança. Assim, deve ser aplicado no caso 

em tela o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor que trata da 

responsabilidade objetiva, ou seja, evidenciada a conduta ilícita e o nexo 

de causalidade entre a conduta e o dano, gera o dever de indenizar, 

equiparando-se aos consumidores todas as vítimas do evento: Art. 14 - O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor 

dos serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos 

relativos à prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso 

como aquele que não fornece a segurança necessária, somente eximindo 

a empresa reclamada da responsabilidade se comprovar a inexistência do 

defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não 

aconteceu no caso em estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno 

sofrido pela reclamante decorreu da negligência da demandada, que não 

empreendeu o cuidado necessário nos serviços prestados. Emitiu fatura 

com valores muito elevado causando transtornes na requerente que ficou 

a mercê da requerida efetuar o corte do fornecimento de água. Nesse 

contexto, para a configuração do dano moral não necessita a 

demonstração do prejuízo, bastando à prova do fato que deu ensejo ao 

resultado danoso à moral da vítima. Entendo que a indenização por dano 

moral tem natureza compensatória, posto que, uma vez causado o dano 

não há como repará-lo, mas sim compensar a dor sofrida mediante 

indenização pecuniária. Portanto, é indubitável que a conduta da parte ré 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral. Diante do exposto, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos formulados na inicial para: 1) DETERMINAR o refaturamento 

das faturas de água dos meses de 08/2015 e 09/2015, na média dos 

valores dos últimos 12 meses de consumo; bem como, TORNAR definitiva 

a liminar deferida no ID 11144468. 2) CONDENAR a requerida a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da 

prolação da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-67.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR GUIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000872-67.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JULIMAR GUIA PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. Do julgamento antecipado O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

JULIMAR GUIA PEREIRA LEITE em face de OI S/A. A parte autora alega 

que teve seu cadastro negado em razão do seu nomes estar negativado 

por débito junto à reclamada, no valor de R$ 169,04 – contrato 18016833 - 

inserido em 06/04/2016. Não reconhece a divida, pois sempre cumpriu com 

suas obrigações. E ainda, porque nunca foi notificada do referido débito 

e/ou da restrição. Verifica-se ocorrência de relação de consumo, em 

consonância com os artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, uma vez que o 

requerente e a requerida se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser 

invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do 

requerente é presumida. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes, dos serviços da linha 65 

3345-3494, durante o período em que esteve ativa, 29/01/2015 a 

24/02/2016. A retirada se deu em razão da inadimplência. A reclamada 
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desincumbiu o ônus que lhe cabia, comprovou a existência da relação 

jurídica entre as partes, com as telas do sistema interno que demonstram 

dados da contratação do serviço, relatório de pagamentos. Outrossim, o 

registro de pagamentos demonstram a ausência de ocorrência de fraude. 

Comprovado a existência da relação jurídica entre as partes, 

consequentemente tem-se a inexistência da ilicitude na inclusão no nome 

da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar do 

exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inciso I do Código Civil, 

diante da existência de débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito 

por parte da requerida, a improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da requerente, é a medida que se impõe. Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista que 

contratou os serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão 

da inadimplência dos serviços ora contratados, assim ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com 

entendimento do STJ Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Indefiro o pedido contraposto, cabe a empresa requerida 

cobrar os valores devido, pelos meios próprios. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na presente demanda. Por 

consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de analisar o pedido de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juiz Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012848-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012848-54.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JUVELINA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JUVELINA CONCEIÇÃO DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é consumidora da empresa ora requerida, através 

da unidade consumidora n. UC 13728380 e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de 

maio de 2014, requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica 

por aproximadamente 40 horas, para o município de Poconé, atingindo 

todos os moradores, qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial 

passíveis indenização por dano moral. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do(a) requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a UC da parte requerente, não foi afetada pelo referido apagão, a 

localidade Assentamento Santa Tereza, zona rural do Distrito de Cangas, 

pois é alimentado por outra subestação – Trevo do Lagarto. Razão pela 

qual deve-se julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010367-84.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA LUCIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 

15509909) manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 

14635780, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida 

reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na 

sentença homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em 

conformidade com o ocorrido no decurso dos autos. 5. Outrossim, até 

mesmo o referido áudio fora citado na fundamentação da sentença, 

transcrevo: “Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela parte 

reclamada, não faz provas das alegações trazidas em contestação, o que 

não serve como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os 

embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada 

havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” 

(RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a 
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saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001299-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO GONCALO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001299-64.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ORIVALDO GONCALO 

AMORIM REQUERIDO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposto 

por ORIVALDO GONÇALO DE AMORIM em desfavor de CONSÓRCIO FIAT 

– ITAÚ UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

O requerente viúvo e herdeiro da Sra. JUCELIA BENEDITA DE AMORIM, a 

qual era titular de uma cota de consórcio - n. 363, grupo 010200, plano 

108 meses, na qual foi pago 13 parcelas. Pleiteia o reembolso dos valores 

pagos. Afirma que tentou o recebimento pela via administrativa, porém não 

foi possível, razão pela qual procurou a via judicial. Verifica-se ocorrência 

de relação de consumo, em consonância com os artigos 2º e 3º da Lei 

8.078/90, uma vez que o requerente e a requerida se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente. Ante a 

aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira do requerente é presumida. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em sede de 

contestação a requerida afirma que não há nenhuma irregularidade, porém 

para o reembolso dos valores pagos seguindo a legislação que regula as 

administradoras de consorcio, é necessário que o herdeiro apresente o 

inventário ou alvará judicial, já que na certidão de óbito esta descrito que a 

Sra. Jucélia deixou filhos. Ressalta-se ainda que o requerente não juntou a 

negativa da requerida, acostou uma folha com anotações de algumas 

orientações. Assim, analisando detidamente os autos, outra razão não há 

que pela extinção dos autos, ante a inadequação da via eleita pela parte 

requerente para provocar a atividade jurisdicional, para garantia do seu 

direito. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da presente demanda, 

com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC. Deixo de analisar o pedido 

de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos 

termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA FRANCISCA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001808-92.2019.8.11.0028. REQUERENTE: EDIVANIA FRANCISCA 

GOMES DA COSTA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da preliminar de 

Incompetência absoluta do Juizado Especial ante a complexidade da 

matéria – Imprescindibilidade de Pericia grafotécnica: Suscita a 

necessidade de pericia grafotécnica para averiguação das assinaturas no 

contrato, para o deslinde da causa, razão pela qual pugnou fosse o 

processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no art. 51, II da Lei 

9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a assinatura exarada no documento trazido, como prova pela 

requerida se assemelha em muito, àqueles assinados na inicial 

(procuração e declaração e o RG), sendo dispensável a realização de 

pericial grafotécnica. Razão pela qual REJEITO a preliminar e passo a 

análise do mérito. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta Do mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por EDVANIA FRANCISCA GOMES DA COSTA em face 

de OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Narra a 

requerente em sua exordial que foi surpreendida ao ter seu cadastro 

recusado no comércio local, em razão da negativação do seu nome junto 
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ao órgão de proteção ao credito do consumidor, no valor de R$ 2.206.76 – 

contrato 101630019499817 - inserida em 27/05/2017. Afirma que 

desconhece totalmente o débito, bem como o contrato negativado, razão 

pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte reclamante. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e aos réus fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

contestação, o requerido logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, ou seja, trouxe aos autos provas da origem da divida. Juntou 

provas robustas, contrato de Crédito Direto ao Consumidor assinado em 

28/01/2017, parcelado em 12 parcelas de R$ 198,00 cada, documentos 

pessoais RG e CPF. A operação financeira foi realizada junto ao Lojista 

NOVOLAR MÓVEIS – MT, para a aquisição de 01 Balcão Aramoveis e 01 

Cozinha Aramoveis conforme o recibo de recebimento de mercadorias 

devidamente assinada pela requerente. Dessa forma não há que se falar 

em inexistência de débitos tendo em vista que contratou os serviços 

financeiros oferecidos pela intuição junto ao comércio lojista em que a 

requerente comprou os moveis e a forma de pagamento foi financiada pela 

instituição financeira, ora requerida. Restou claro que a negativação é 

lícita em razão da inadimplência das parcelas, pois o requerente não 

efetuou nenhum pagamento, ou seja, a requerida agiu no exercício legal do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de ato ilícito, pois 

restou demonstrado a relação jurídica e a regularidade da cobrança. 

Inexistindo os requisitos de responsabilidade civil de indenizar. Em sede de 

impugnação a requerente alega necessidade de pericia grafotécnica. 

Porem analisando todo conjunto probatório os argumentos não merecem 

prosperar, pois as assinaturas se assemelham em muito, os documentos 

apresentados não apresentam nenhuma alteração. Afastando qualquer 

suspeita de fraude. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95). 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ADVINCOLA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000344-33.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

ADVINCOLA DA SILVA VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Trata-se 

de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 25919014) manejado 

contra a sentença derradeira de evento Num. 23878637, na forma do art. 

48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença 

guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, 

tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos 

declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas 

servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com 

espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na sentença 

homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em conformidade com 

os fatos esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o 

referido áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: 

“Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não 

faz provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve 

como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para 

“o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-32.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILSON ANTONIO VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000163-32.2019.8.11.0028. INTERESSADO: ODAILSON ANTONIO VIEIRA 
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REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, AXA SEGUROS 

S.A. Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por AXA 

SEGUROS S.A. (Num. 25963985). 2. Afirma que há erro material na 

sentença lançada no movimento Num. 25016764 haja vista que não 

constou no dispositivo da sentença a extinção sem resolução de mérito 

por ilegitimidade passiva ad causam, quanto a parte reclamada AXA 

SEGUROS S.A., uma vez que sua preliminar fora acolhida. 3. Requer 

sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja 

sanado o aludido vício, evidente erro material. 4. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Uma 

simples olhadela para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, 

vez que os embargos foram manejados em conformidade com as 

hipóteses de sua admissibilidade, pois demonstrado a contradição/erro 

material quanto ao alegado pela parte embargante. 7. Com efeito, por ser 

matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo 

art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). 8. No caso em tela, é 

evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, pois a 

parte embargante não fora excluída do polo passivo da demanda, embora 

tenha sido acolhida a preliminar suscitada. 9. Cumpre esclarecer que, 

ocorrendo contradição/erro material, o juiz poderá sanar o equívoco por 

meio de embargos de declaração, porém, tal acolhimento produzirá 

alteração do julgado, e essa modificação é plenamente possível como, em 

muitos casos, necessária. 10. Assim, diante da contradição/erro material 

acima descrita, o presente recurso deve ser julgado procedente. 11. Ante 

ao exposto e diante da doutrina e da jurisprudência, ACOLHO os 

Embargos de Declaração em apreço, pois vislumbro hipótese de omissão. 

Sendo assim, passa a constar no dispositivo da sentença o seguinte: 

ACOLHO a preliminar suscitada pela parte AXA SEGUROS S.A e a 

EXCLUO do polo passivo da demanda, tornando os efeitos da sentença de 

mérito somente a parte restante. 12. Sem Custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 13. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-80.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JACKS SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000563-80.2018.8.11.0028. REQUERENTE: RODRIGO JACKS SILVA 

NUNES REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, 

proposta por RODRIGO JACKS SILVA NUNES em face de LOJAS RENNER 

S/A. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Sustenta o requerente 

que foi surpreendido ao simular um financiamento e teve seu cadastro 

negado junto a concessionaria, em razão de constar uma restrição no seu 

CPF no valor de R$ 300,50 – contrato 913192181720002, vencida em 

26/02/2018. Ao buscar informações referente a negativação, descobriu 

que o suposta compra foi realizada na cidade de São Paulo. Relata que 

tentou solução amigável, ao explicar já que o mesmo possui cartão, porém 

nunca efetuou o debloqueio. Mas foi infrutífera. Anote-se que, na espécie, 

o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida 

quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito. Em contestação apresentada, a 

requerida alega que houve contratação do cartão “LOJAS RENNER”, e que 

adquiriu os produtos da loja. Que em consulta no sistema interno de loja 

demonstra que os dados da parte são os mesmo. E que as compras são 

efetuadas com o cartão e senha pessoal. Dentre as provas, trouxe o 

pedido do cartão devidamente assinado pela parte datado do ano e 2005. 

E o extrato de duas compras parceladas, efetuadas nas datas de 26/01 e 

27/01/2018, em lojas na cidade de São Paulo/SP. Foi apresentado somente 

um “print” de tela computadorizada, com o sistema interno da empresa com 

as parcelas da compra. Ressalta-se que tal modo não tem valor de prova 

judicial, visto se tratar de prova que pode ser alterado unilateralmente. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da reclamada por eventuais danos causados ao autor em razão da sua 

negligência. Analisando todo o conjunto probatório colacionado anos 

autos, nota-se que a parte requerente reside na comarca de POCONÉ, e 

as compras foram realizadas na cidade de SÃO PAULO; não consta 

assinatura nos recibos de compras; os valores das parcelas são 

divergentes ao valor do apontamento da restrição. E ainda nao consta 

nenhum pagamento de parcelas. Convém lembrar, a função exercida pelos 

órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, justificando a manutenção 

da medida liminar deferida e responsabilização da reclamada. De outro 

norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente 

atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo 

necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e com a 

imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome do requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: I - DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 300,50 referente contrato 913192181720002, bem 

como TORNAR definitiva a liminar deferida no ID 14429697; II - CONDENAR 

a requerida ao pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título 

de indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-57.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ODENIL DO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000183-57.2018.8.11.0028. AUTOR(A): ODENIL DO CARMO DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de 

Reclamação - Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Dano 

Moral c/c Liminar proposta por ODENIL SOUZA CARMO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Sustenta a parte requente que teve seu 

nome protestado em 28/07/2017 no valor de R$ 1.112,99 (Extrato Serasa 

emitido em 20/02/2018 – ID 11923460). Em consulta junto a PGE, contatou 

o debito da CDA 201793238 decorrente da ausência de pagamento de 

IPVA - no valor de R$ 1.146,44. (ID 11923347). Buscou regularizar o 

debito junto ao órgão competente, conforme demonstrado nos 

comprovantes de pagamentos realizados. Pleiteia na presente demanda, a 

indenização por danos morais, com fundamento de falha da prestação, em 

razão do seu nome permanecer negativado mesmo após o pagamento, 

ocasionando a negativa junto as instituições bancárias para abertura de 

conta. Em contestação a parte requerida esclarece que a CDA estava 

vincula a divida do IPVA, uma vez que o mesmo fora quitado a CDA foi 

devidamente cancelada. Nota-se que a reclamada foi regularmente citada 

e intimada, deixando de comparecer à sessão de conciliação realizada em 

02/05/2019. A parte requerente manifestou pela aplicação dos efeitos da 

revelia. Porem ficou comprovado que o Estado, parte requerida nos autos, 

juntou contestação antecipadamente, em 23/04/2019 - ID 19581402. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que 

caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Em atenção a regra processual 

descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. Noto nos autos que o lastro probatório é 

frágil, pois o autor não acostou provas suficientes que demonstrem 

quanto tempo permaneceu o protesto após o pagamento. Cumpre salientar 

que o extrato do Serasa juntado na exordial constam os dizeres "Não 

constam dívidas vencidas negativadas nesta data e horário". Convém 

lembrar, que o protesto foi legítimo já que o próprio requerente narra na 

inicial que havia o débito, porém o requerente pleiteia a indenização pela 

permanecia do protesto mesmo após o pagamento. Cabe ressaltar que 

para que haja exclusão do protesto é necessário que o titular, após 

efetuado pagamento procure a empresa e retire uma carta de anuência e 

só assim procurar o cartório para que seja retirado a ordem de protesto. 

Esse procedimento não se da de forma automática. Sendo assim os 

dissabores experimentados, não ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC/2015. Por consequência extingue-se o feito sem resolução do mérito. 

Efetuar o cadsatro do patrono do polo passivo. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000155-89.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE PATRICIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000155-89.2018.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCILENE PATRICIA DE 

ARRUDA REQUERIDO: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

EIRELI - ME Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 

9.099/95. Do julgamento antecipado No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FRANCIELENE PATRICIA 

DE ARRUDA em desfavor de UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS LTDA-ME O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora adquiriu produtos da requerida, e fez 

pagamento com cheque pós-datado, no valor de R$ 539,00, para o dia 

04/02/2018, conforme demonstrada na cópia do cheque, a data de 

emissão do titulo ficou para a data combinada entre as partes. Porem o 

cheque foi depositado antes da data acordada, 08/01/2018, e como não 

havia saldo suficiente para compensar o cheque, o mesmo foi devolvido e 

reapresentado em 10/04/2018. A reclamada compensou por conta própria 

o cheque, e devido a devolução do titulo, teve seu nome negativado junto 

aos órgãos de proteção ao credito, dando causa a devolução de outros 

cheque. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

reclamada, em contestação, afirma que tem relação há vários anos com a 

requerente, a qual possui uma distribuidora de bebidas. Na defesa 

confessa que recebeu o cheque pré-datado para 04/02/2018, porém que 

requerente entrou em contato solicitando que o titulo fosse apresentado 

em data anterior a discriminada no cheque. Porém não há nos autos 

provas da solicitação. E ainda, ressalta que apesar do título ter sido 

apresentado antes da data aprazada, a requerente não sofreu nenhum 

prejuízo. Alega que a requerente não juntou a suposta negativação 

aduzida na inicial. Em que pese às alegações da parte requerente, tenho 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Sobre o referido 

tema, tem decidido nossos tribunais: APELAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL E 

ADESIVO. PERTINÊNCIA DE MATÉRIA. DESNECESSIDADE. CHEQUE 

PÓS-DATADO. DEPOSITO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO. INSCRIÇÃO CCF. 

DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. 

CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VOTO VENCIDO. A matéria tratada no apelo 
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adesivo não precisa guardar pertinência com a tratada no principal. O 

cheque pós-datado apresentado para compensação antes da data 

aprazada que restou devolvido por insuficiência de fundos, implicando na 

inscrição do nome do emitente no CCF, caracteriza dano de cunho moral. 

A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do 

ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento 

ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. Preliminar 

instalada de ofício rejeitada, recurso principal provido e adesivo não 

provido. VV.: O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC. Não se 

desincumbindo o Autor do ônus probante, impõe-se a improcedência do 

pedido inicial. À inteligência do artigo 500 do CPC, o recurso adesivo não 

pode tratar de matéria que não constitui objeto de insurgência do recurso 

principal. (Des. Marcos Lincoln)(TJ-MG 100120700711000011 MG 

1.0012.07.007110-0/001(1), Relator: CABRAL DA SILVA, Data de 

Julgamento: 02/12/2008, Data de Publicação: 09/01/2009) Ressalta-se, que 

a definição de cheque é que trata-se de uma ordem de pagamento à vista, 

porem há uma prática no comércio em que se utilizam dos cheques, não 

como pagamento a vista, mas como um acordo para pagamento de data 

futura, que é denominada de CHEQUE PRÉ-DATADO. No qual se entabula 

um acordo entre as partes, tendo como consequência a ampliação do 

prazo de apresentação do titulo para pagamento. Que deverá estar escrito 

na cártula a data programada. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A responsabilidade civil, em nossa legislação pátria, é 

tratada pelo Código Civil, artigos 186 e 927, que tratam da fundamentação 

legal, em decorrência da prática de um ato ilícito e o respectivo dever de 

indenizar. Prevê o Código Civil Brasileiro (CC), no art. 186, o fundamento 

legal da existência do ato ilícito, nos seguintes termos: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. E o art. 927 do CC complementa: “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Corroborando, a Súmula nº 370 do Superior Tribunal de Justiça, preceitua: 

“caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque 

pré-datado”. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

da pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a empresa 

requerida ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, 

uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do 

pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014023-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014023-49.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por PEDRO ROBERTO DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

parte requerente, que reside no município de Poconé, e utiliza dos 

serviços fornecidos pela concessionária, ora requerida. Que no ano de 

2014, nos dias 07 e 08, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por cerca de 50 horas para os moradores 

da cidade de Poconé/MT, a qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, que atesta ser o consumidor 

titular da unidade consumidora, atingida na época do evento danoso, 

verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos serviços, porquanto 

houve clara falha na prestação de serviços, uma vez que o consumidor 

foi privado de serviço básico e essencial por mais de 48 (quarenta) horas. 

Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de 

modificar o direito do autor, fundamenta sua contestação que logo que 

tomou conhecimento, encaminhou técnicos para inspeção e avaliação no 

local. Afirma que não foi possível restabelecer a energia em tempo inferior 

em virtude da complexidade e tamanho do problema na subestação de 

Poconé, pois havia necessidade de troca do equipamento de grande porte 

que estava em outra cidade. Como fundamento trouxe na peça de defesa 

um estudo demonstrando o esforço realizado para melhoria e manutenção 

na rede de abastecimento, porém são posteriores aos fatos narrados na 

inicial. Em que pese a requerida ter demonstrado todo o esforço, não se 

exime da responsabilidade em reparar o dano causado a todos os 

moradores do município de Poconé/MT. Cumpre salientar que o dano moral 

é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo necessidade 

de que a parte requerente comprove o prejuízo extrajudicial. É imperioso 

que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 48 horas gera 

danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta diariamente 

altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de ar 
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condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Requerente o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Requerida, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa requerida 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela requerente 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a requerente de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar a requerente, a título 

de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Deixo de analisar o pedido de 

assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos 

termos do art 54 e 55 da lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE GONCALINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000128-72.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIELE GONCALINA DE 

OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: BANCO IBI Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

art. 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Preliminar Compulsando os autos, consta no ID 

22008492, juntada de contestação do Banco Bradescard S/A, e em 

preliminar arguiu a ilegitimidade de passiva. Contudo, a requerente entrou 

com a ação em face apenas do Banco IBI, e não citou o Banco 

Bradescard S/A, razão pela qual acolho a preliminar reconhecendo a 

ilegitimidade passiva do Banco Bradescard S/A. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta por 

MARCIELE GONÇALINA DE OLIVEIRA SOUZA em face de BANCO IBI. A 

requerente narra em sua inicial ter sido enganada por representantes da 

empresa ora requerida, ao tentar contratar um empréstimo através do site 

da instituição, solicitou o valor de R$ 3.000,00, onde o representante da 

empresa entrou em contato solicitando copias de documentos e que 

deveria ser depositado o valor de R$ 562,00 a titulo de taxas para 

liberação do credito em sua conta. Foi orientada a efetuar depósitos em 

favor dos representantes JEFERSON CORDEIRO ANDRADE e TATIATNE F. 

PELLEGRINI. Decorridos 90 dias e ate o momento o credito não ocorreu. A 

presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação 

consumerista (Lei n. 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor. Assim, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, sendo o Requerente – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que se trata de clara relação consumerista. Ainda sob a 

égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

afastada a responsabilidade se provar o réu que não ocorreu o defeito do 

serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do 

consumidor. Em contestação a requerida, Banco IBI, afirma que não houve 

falha na prestação de serviço, que não realizou negócio com a requerida 

e que não utiliza de sites para disponibilização de operações financeiras, 

somente em suas lojas físicas. Pois bem, analisando todo o conjunto 

probatório, nota-se que a requerente não faz jus ao pedido de indenização 

pleiteado nesta demanda, haja vista que a mesma foi vitima de um golpe. A 

requerente já deveria ter desconfiada de que se tratava do tão conhecido 

GOLPE DO EMPRÉSTIMO, noticiados nas mídias. Pois ao procurar um 

empréstimo, entende-se que a operação financeira corresponde a 

liberação de uma quantia em dinheiro, em sua conta e não ter que pagar 

antecipadamente a empresa; e ainda, ao efetuar os depósitos das “taxas” 

as contas informadas serem de pessoas físicas, e não no nome da 

instituição financeira a qual estava firmando a relação contratual. 

Corroborando com o assunto: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EVIDÊNCIAS DE GOLPE. UTILIZAÇÃO DO 

NOME DA EMPRESA RÉ. DEPÓSITO EFETUADO PELO AUTOR EM CONTA 

DE TERCEIRO (PESSOA FISICA), PARA OBTENÇÃO DE EMPRESTIMO. 

VALOR DO EMPRESTIMO NÃO LIBERADO. CONTEXTO PROBATORIO POR 

FALSARIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA REQUERIDA 

POR ATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FATO 

DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO DANOS MORAIS, 

QUE NÃO RESTARAM CONFIGURAÇÕES ANTE A INEXISTENCIA DE 

ILEGALIDADE COMETIDA PELAS RÉS. SENTEÇA REFORMADA A FIM DE 

VER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. (TJ-RS - RECURSO CIVEL N. 

71007480577, QUARTA TURMA RECURSAL CIVEL, TURMAS RECURSAIS, 

RELATOR: GLAUCIA DIPP DREHER, JULGADO EM 23/03/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO 

ANTECIPADO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. 

GOLPE DO EMPRÉSTIMO FÁCIL. ILEGITIMIDADE DA DEMANDADA 

SEGUNDO A SENTENÇA, A DEMANDA FOI VITIMA DE FRAUDE 

CONHECIDA COMO GOLPE DO EMPRÉSTIMO FÁCIL, EM SITUAÇÃO NA 

QUAL A PRÓPRIA DEMANDANTE REFERE QUE SE DIRIGIU À UMA DAS 

SEDES DA DEMANDADA E TOMOU CONHECIMENTO QUE O CNPJ DA 

SOCIEDADE EMPRESARIA COM A QUAL HAVIA CONTRATADO INEXISTIA, 

E MESMO ASSIM DEPOSITOU O VALOR A TITULO DE TAXA DE 

LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, SEM JAMAIS RECEBER A QUANTIA 

CONTRATADA E JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. APELAÇÃO 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RS - APELAÇÃO CÍVEL N. 

70075490987, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, 

RELATOR: CARLOS CINI MARCHIONATTI, JULGADO EM 13/12/2017). Em 

que pese ter instruído a inicial com o print das telas do site da instituição 

financeira, e da confirmação da aprovação do credito, os comprovantes 

de depósitos nada vincula dos nomes de pessoas físicas com a empresa. 
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Razão pela qual não há como responsabiliza-la por danos materiais e 

morais. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-48.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000052-48.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSELINO DE MAGALHAES 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSELINO DE 

MAGALHÃES em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

– CEMAT. Narra a inicial que o requerente é cliente dos serviços da 

concessionária através da UC 1983955-4. Em 11/05/2018 efetuou o 

pagamento da sua conta referente vencida em 03/04/2018, mesmo assim 

as 17:30h foi efetuado o corte do fornecimento energia, mesmo mostrando 

o recibo de pagamento aos funcionários. Gerando enorme 

constrangimento pois ficou sem energia durante os dias 11, 12, 13 e 

14/05/2018. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso vertente, não restou 

demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que a interrupção 

no fornecimento de energia ocorreu no mesmo dia do pagamento de fatura 

vencida há vários dias, não havendo tempo hábil para a baixa do debito no 

sistema. A requerida se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Provando que 

o corte ocorreu dentro do exercício regular de direito. Pois bem. 

Analisando o conjunto probatório, em que pese a parte requerente alegar 

que o corte foi indevido, pois já estava com a fatura paga, quando os 

funcionários foram ate sua residência. Há que observar que a fatura paga 

em 11/05/2018 as 09h era referente ao mês de FEV/2018 – vencida em 

03/04/2018 – Valor R$ 299,66. Ora, a fatura estava vencida desde 

03/04/2018, ou seja, há mais de 30 dias de atraso, tendo sido o 

consumidor notificado na fatura do mês de ABRIL/2018, com vencimento 

em 25/04/2018 – valor de R$ 295,48, constava a mensagem de REAVISO 

DE VENCIMENTO e apontava fatura em aberto. (Id 22006388) A 

jurisprudência tem entendido ausência de vício na prestação do serviço de 

energia elétrica, no caso de pagamento da fatura na mesma data do corte, 

não ensejando reparação por dano moral, como se vê do seguinte aresto: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. 

PAGAMENTO DE DÉBITO COM SUBSTANCIAL ATRASO, NO MESMO DIA 

DO CORTE. TU QUOQUE. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 48H 

PREVISTO NO ARTIGO 107 DA RESOLUÇÃO 456 DA ANEEL. AUSÊNCIA 

DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71003506730, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 26/04/2012) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003506730 RS , Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 

26/04/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/05/2012) Essas premissas forçam reconhecer a 

improcedência dos pedidos, ausentes os pressupostos da 

responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, extingue-se o feito com 

resolução do mérito. Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao arquivo com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM Juíza togada par apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza leiga Vistos, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. Publique-se, Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com as baixas. Katia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL DA CUNHA VIEIRA 01149033100 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE PINTO DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000414-50.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ADEVAIL DA CUNHA VIEIRA 

01149033100 REQUERIDO: REGIANE PINTO DA SILVA CUNHA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de execução de titulo extrajudicial, 

em que ADEVAIL DA CUNHA VIEIRA move em face de REGIANE PINTO DA 

SILVA CUNHA. Compulsando os autos, verifica-se certidão negativa do 

oficial de justiça, do resultado da penhora de bens. (Id 20527770) O 

exequente foi intimado para manifestar nos autos, referente a certidão do 

oficial, quedando-se inerte. Nesse passo, em se tratando de inércia da 

parte exequente o processo deve ser extinto, mesmo porque o feito 

encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da parte 

exequente. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-13.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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VANDEROSE CATARINA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010137-13.2015.8.11.0028. REQUERENTE: VANDEROSE CATARINA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais proposta por VANDEROSE CATARINA SILVA SOUZA em face a OI 

S/A. Processo com sentença procedente (ID 8492821). Já na fase de 

execução de sentença. A requerida juntou aos autos os comprovantes do 

cumprimento das obrigações de fazer. Intimada a manifestar quanto a 

informação de suspensão das ações do Grupo OI, em razão da Em razão 

do processo de recuperação judicial. A requerente manteve-se inerte. 

Nesse passo, em se tratando de inércia da parte requerente o processo 

deve ser extinto. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Ao arquivo com baixas necessárias. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-23.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GRACIONEI MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001929-23.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE GRACIONEI MORAES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Do julgamento antecipado No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Das preliminares Ausência de 

comprovante de endereço - Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda, pois o autor acostou o 

comprovante de endereço – em nome de terceiro Sra Hellen, e comprovou 

o vinculo com a titular da fatura de energia, e sua companheira, conforme 

a certidão de nascimento da filha. Razão pela qual passo a analise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por JOSE GRACIONEI MORAES MARTINS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A). Verifica-se ocorrência de relação 

de consumo, em consonância com os artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, uma 

vez que o requerente e a requerida se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, 

deve ser invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e 

financeira do requerente é presumida. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra na inicial que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes 

(SPC/SERASA) indevidamente pela empresa ora requerida, no valor de R$ 

120,90 - contrato n. 0285530506 - inserido em 10/02/2017. Afirma que 

desconhece o débito e que não tem debito algum com requerida, razão 

pela qual a cobrança e indevida, abusiva e ilegal. No entanto, a parte 

requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação 

contratual e a respectiva cobrança do débito, por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico. Juntou arquivo de ÁUDIO 

da gravação do contato telefônico, linha 65 99907-9442 (Id 27315619) na 

qual houve habilitação no pacote de serviços VIVO CONTRAOLE 1GB, 

durante o atendimento foi explicado, e autorizado a migração do plano 

VIVO CONTROLE pelo valor de R$ 39,99 mensal. No referido contato, 

foram coletados todos os dados pessoais, endereço, foi feito a explicação 

sobre do produto e serviços incluso. Devido a requerente não possuir 

conta eletrônica a escolha foi do envio de fatura mensal. Comprovado a 

existência da relação jurídica entre as partes, consequentemente tem-se a 

inexistência da ilicitude na inclusão no nome da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar do exercício regular do direito, nos 

termos do art. 188, inciso I do Código Civil, diante da existência de debito. 

Se houve arrependimento da contratação a cliente deveria ter ligada 

cancelando e não o fez. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da requerida, a IMPROCEDÊNCIA da pleiteada indenização por danos 

morais por parte da requerente, é a medida que se impõe. Friso ainda que, 

a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com 

entendimento do STJ Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Indefiro o pedido contraposto, cabe a empresa requerida 

cobrar o valor devido, pelos meios próprios. Indefiro por fim, o pedido de 

condenação da parte requerente em litigância de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no art. 80 do CPC, mas apenas 

a busca por parte do requerente da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na presente demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de 

analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe 

neste momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012545-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012545-40.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL PIO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS com pedido de liminar proposta por MANOEL PIO PEREIRA 

(espolio) em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. A presente demanda tem como objeto o pedido de 

indenização por dano moral, em razão da suspensão do fornecimento de 

energia elétrica ocorrido nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014. 

Conhecido como APAGAO em razão ter atingido todos os consumidores 

da cidade Poconé/MT. A presente demanda teve a sentença de 

improcedência em razão da Unidade Consumidora não ter sido atingida 

pelo apagão, sob o argumento de ser abastecida por outra subestação 

(barro duro). Conforme conjunto de provas colacionadas nos autos. A 

parte requerente interpôs recurso inominado, requerendo a retificação do 

polo ativo passando então a inventariante MARIA OLGA PEREIRA (o 

requerente Manoel Pio Pereira falecido em 19/07/2017), sob o argumento 

de cerceamento de defesa, por não acatar o pedido de audiência de 

instrução. A turma recursal acolheu a preliminar de cerceamento de 

defesa e anulou a sentença: EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – 

ENERGIA ELÉTRICA– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO 

– CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Havendo dúvida razoável, deve ser 

oportunizada à parte demandante a realização da prova oral almejada, 

pena de cerceamento de defesa. Designada audiência de instrução para o 

dia 26/09/2019, as partes devidamente intimadas, registrou a ausência da 

parte requerente, estando presente seu advogado, que informou o 

falecimento da Inventariante Maria Olga Pereira. Requereu resignação de 

nova audiência e prazo para juntada de novo inventariante. Constata-se 

no ID 25129562, decisão indeferindo o pedido em razão da habilitação não 

ter sido feito no prazo legal. Compulsando os autos, nota-se que somente 

em 04/12/2019, houve juntada da certidão de óbito da Sra. Maria Olga 

Pereira, falecida em 30/03/2018 (D 26870414). E não houve habilitação 

nos autos, outra medida não há, que a extinção da presente demanda em 

razão do falecimento da mesma. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

dos autos, sem julgamento do mérito, nos termos do Artigo 485, VI, do 

NCPC, c/c art. 51, V, da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014341-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SOENIL CLARINDA DE SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014341-32.2017.8.11.0028. EXEQUENTE: SOENIL CLARINDA DE SALES 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, Fundamento e decido. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, 

proposta por SOENIL CLARINDA DE SALES em face do OI S/A, que 

encontra-se Em fase de execução de sentença. Compulsando os autos, 

verifica-se que a sentença, condena a parte reclamada a pagar a parte 

reclamante o valor de “R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE que incidirão a partir desta 

data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que incidirão a partir 

da data do evento danoso.” Na fase de execução, a executada 

manifestou, impugnando os cálculos apresentados pelo exequente, e 

juntado novos cálculos. (ID 24490820) Analisando detidamente, tenho que 

assiste razão a parte executada, e reconhecendo o excesso da 

execução, retifico o valor da condenação para R$ 3.750,00 (três mil 

setecentos e cinquenta reais). ISTO POSTO, reconhecendo o excesso na 

execução nos moldes apresentados. DETERMINO a expedição de certidão 

de crédito no valor de R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), 

para o credor se habilitar na lista de credores. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001491-94.2019.8.11.0028. REQUERENTE: SEVERINA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Rejeito a preliminar de mérito, ante o conjunto fático probatório constante 

nos autos. Do mérito Trata-se de AÇÃO RECLAMAÇÃO CIVEL COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SEVERINA MARIA DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante fazer parte da comunidade no distrito de Chumbo e ser titular 

da Unidade Consumidora – UC 6/1501485-5 onde reside com sua família, 

vem sofrendo com constantes quedas e oscilações de energia elétrica 

ocorridas na região desde o mês de MARÇO/2019, lhe trazendo muitos 

prejuízos bem como aos demais moradores. A reclamada, em sua 

contestação, afirma que as quedas/oscilações não configuram dano moral 

passível de indenização. Logrou êxito em demonstrar através de um 

relatório de Índices Operacionais período março a maio/ 2019. Pode-se 

observar que não há registro de que houve as ditas interrupções, 

oscilações e queda de energia, contudo, as oscilações ocorrem por 

situações alheias a prestação de serviço da parte ré. Ressalto também 
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que a impugnação apresenta fatos sem o mínimo conteúdo de provas, 

tornando-se incongruentes com aquilo que já fora esposado na exordial. 

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Insta pontuar que em 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a 

situação relativa aos danos morais provenientes de corte no fornecimento 

de energia deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018). De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Nessa esfera, o promovente alegou fatos que, 

conquanto causem aborrecimento, não superam a condição de dissabor 

cotidiano, não gerando danos morais. Desse modo, adotando-se esta 

nova inteligência ventilada pelo STJ não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato 

ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola 

direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de analisar o pedido de 

assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-72.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TIGRAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MUNIZ DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010071-72.2011.8.11.0028. REQUERENTE: SUPERMERCADO TIGRAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: VANESSA MUNIZ DE CAMPOS Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de cobrança, proposta por 

SUPERMERCADO TIGRÃO em face de VANESSA MUNIZ DE CAMPOS, em 

fase de execução de sentença. Compulsando os autos, nota-se que parte 

exequente foi intimada a manifestar nos autos, e requerer oque entender 

de direito, bem como fazer juntada do cálculo atualizado do debito. 

Decorrido o prazo e parte manteve-se inerte. (Id 23219519) ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-75.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO FACCO DALLA NORA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEI DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010323-75.2011.8.11.0028. EXEQUENTE: ARI ANTONIO FACCO DALLA 

NORA - ME EXECUTADO: ODINEI DE ARRUDA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Compulsando os autos, nota-se que parte exequente devidamente 

intimada, deixou de manifestar nos autos. Nesse passo, em se tratando de 

inércia da parte exequente o processo deve ser extinto, mesmo porque o 

feito encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da parte 

exequente. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 
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Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-07.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BRIZIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000294-07.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VANDERLEIA BRIZIDA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

Cível (Num. 25959063) manejado contra a sentença derradeira de evento 

Num. 25016993, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida 

reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na 

sentença homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em 

conformidade com os fatos esposados pela parte embargada. 5. 

Outrossim, até mesmo o referido áudio fora citado na fundamentação da 

sentença, transcrevo: “Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela 

parte reclamada, não faz provas das alegações trazidas em contestação, 

o que não serve como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os 

embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada 

havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” 

(RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a 

saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-15.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B A TOMASELLI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001257-15.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: B A TOMASELLI - ME VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Do Mérito Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 

- EPP em face da BOM PREÇO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (B.A. 

TOMASELLI). Em síntese, sustenta a parte requerente que atua no 

comercio de materiais elétricos e a parte requerida adquiriu vários 

produtos, conforme as notas fiscais emitidas nos valores de R$ 5.986,06 

vencimento 29/08/2017 e R$ 1.236,09, vencimento em 01/11/2017, 

canhotos colacionados aos autos. Todavia não efetuou os pagamentos 

nas datas combinadas. O valor do débito total perfaz o montante de R$ 

9.305,56. Designada audiência de conciliação para o dia 25/09/2019, esta 

resultou infrutífera, em razão da ausência da parte requerida, mesmo 

estando devidamente citada. O requerente requer aplicação dos efeitos da 

revelia. (ID 24280814) Nota-se nos autos que a requerida teve ciência da 

citação, via oficial de justiça (Id 23643272), para comparecer em audiência 

de conciliação, porém não compareceu ao ato, não justificou a ausência e 

nem mesmo contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra 

processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento 

dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de 

veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, 

mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não 

aplicasse os efeitos da revelia, tenho que restou demonstrado que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. Em que pese não haver 

a juntada da via da nota fiscal que apareça a descrição dos produtos 

adquiridos, o requerente juntou os canhotos das notas fiscais, 

devidamente assinados. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 

CONDENAR o requerido, ao pagamento no valor de R$ 9.305,56 (Nove mil 

trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de juros 

de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da a partir da 

citação válida. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-50.2018.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000953-50.2018.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO GONCALO DE 

BARROS REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITO 

GONCALO DE BARROS em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante fazer parte da 

comunidade rural Sonho Lindo e ser titular da Unidade Consumidora – UC 

6/ 1219505-3 onde reside com sua família, que no dia 13/10/2018, foi 

cessado o abastecimento de energia elétrica da sua residência e demais 

casas da região, retornando somente quarenta e oito horas depois, ou 

seja, no dia 15/10/2018. A reclamada, em sua contestação, afirma que o 

dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização. Logrou 

êxito em demonstrar através de um relatório de OUT-2018 onde consta os 

dias e horários das interrupções. Pode-se observar que não há registro 

de que houve as ditas interrupções, oscilações e queda de energia, 

contudo, nem mesmo em menor período do que informado, bem como por 

situações alheias a prestação de serviço da parte ré. Ressalto também 

que a impugnação apresenta fatos sem o mínimo conteúdo de provas, 

tornando-se incongruentes com aquilo que já fora esposado na exordial. 

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Insta pontuar que em 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a 

situação relativa aos danos morais provenientes de corte no fornecimento 

de energia deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018). De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que 

não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado 

ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000752-92.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOELMA DA SILVA 

ASSUNCAO REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Compulsando os autos 

nota-se que no termo de audiência de conciliação realizada em 

01/10/2019, registrou ausência da reclamada. O advogado do parte autora 

requereu prazo para juntada de novo endereço, em razão da devolução 
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do AR. (Id 24485429) Contudo, a parte manteve-se inerte até o presente 

momento. Demonstrando assim a falta de interesse em dar 

prosseguimento ao feito. Nesse passo, em se tratando de inércia da parte 

requerente o processo deve ser extinto. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO da presente demanda, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC. 

TORNA-SE nula a tutela deferida no ID 11183179. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Ao arquivo com baixas necessárias. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-44.2010.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA ARRUDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE MALACARIO (REQUERIDO)

ISMAEL TIBURCIO MORAES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010295-44.2010.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE SOUZA 

ARRUDA - ME REQUERIDO: ISMAEL TIBURCIO MORAES DE ARRUDA, 

CAROLINE MALACARIO Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 

38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Compulsando os autos, 

nota-se que parte exequente devidamente intimada, deixou de manifestar 

nos autos a cerca do despacho ID 16342250. Decorrido prazo manteve-se 

inerte. Nesse passo, em se tratando de inércia da parte exequente o 

processo deve ser extinto, mesmo porque o feito encontra-se 

abandonado em decorrência da culpa exclusiva da parte exequente. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-66.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010224-66.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: ANTONIO ORTUGNO RUSSO 

EXECUTADO: ANTONIO BENEDITO DE MIRANDA - ME Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Compulsando os autos, nota-se que parte exequente devidamente 

intimada, deixou de manifestar nos autos acerca da certidão do oficial de 

justiça. ID 24037638. Nesse passo, em se tratando de inércia da parte 

exequente o processo deve ser extinto, mesmo porque o feito 

encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da parte 

exequente. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-72.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001777-72.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Do julgamento antecipado No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Das preliminares Ausência de 

comprovante de endereço - Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda, pois a autora acostou o 

comprovante de endereço – em nome de terceiro, e não comprovou o 

vinculo. Com fundamento aos princípios que regem o juizado, eis que já 

ultrapassadas as fases inicias para analise dos requisitos para análise 

dos pressupostos processuais. Da ausência da pretensão resistida - A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade dele para resolver 

a situação conflituosa. Ademais, o ato questionado persiste no tempo, 

legitimando a autora e fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, 

rejeito a preliminar. A preliminar se confunde com o mérito e com ele será 

analisada. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

proposta por MARIA JOSE DE SOUZA LIMA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO S/A). Verifica-se ocorrência de relação de consumo, 

em consonância com os artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, uma vez que o 

requerente e a requerida se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser 

invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do 

requerente é presumida. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Narra na inicial que teve seu cadastro negado ao tentar abrir um crediário, 

em razão de constar a restrição no seu CPF. Após consulta, junto aos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) identificou o apontamento 

no valor de R$ 131,66 - contrato n. 03402117060 - inserido em 2101/2019. 

Afirma de forma absoluta que desconhece o débito e que nuca teve 

nenhuma relação jurídica com a reclamada. No entanto, a parte requerida, 

em contestação logrou demonstrar a legitimidade da relação contratual e a 

respectiva cobrança do débito, por meio de elementos de prova que 

indicam a validade do negócio jurídico. Juntou arquivo de áudio da 

gravação do contato telefônico da linha 65 99620-8014 (Id 26103821) 

durante o atendimento foi aceito e autorizado a migração da linha 

pré-paga, para a modalidade pós paga - plano VIVO CONTROLE em 

maro/2018. No referido contato, foram coletados todos os dados 

pessoais, endereço, foi feito a explicação sobre do produto e serviços 

incluso. Colacionoua idna a tela do sistema com historico de pagemtno, 

onde consta pagas 03 faturas, afastando assima suspetia de fraude. 

Comprovado a existência da relação jurídica entre as partes, 

consequentemente tem-se a inexistência da ilicitude na inclusão no nome 

da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar do 

exercício regular do direito, nos termos do art. 188, inciso I do Código Civil, 

diante da existência de debito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito 

por parte da requerida, a IMPROCEDÊNCIA da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da requerente, é a medida que se impõe. Friso 

ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com 

entendimento do STJ Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Indefiro o pedido contraposto, cabe a empresa requerida 

cobrar o valor devido, pelos meios próprios. Indefiro por fim, o pedido de 

condenação da parte requerente em litigância de má fé, uma vez que não 

vislumbro no caso os elementos descritos no art. 80 do CPC, mas apenas 

a busca por parte do requerente da tutela jurisdicional, constitucionalmente 

prevista. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na presente demanda. Por consequência EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de 

analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe 

neste momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010438-57.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GALDINO DA SILVA (EXEQUENTE)

WILSON GALDINO DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE POCONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010438-57.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: WILSON GALDINO DA SILVA, 

WILSON GALDINO DA SILVA - ME EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE 

POCONE Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Fundamento e decido Trata-se de uma ação de execução de 

titulo extrajudicial contra devedor solvente, proposta por WILSON 

GALDINO DA SILVA em face do SINDICATO RURAL DE POCONE-MT. 

Compulsando os autos, nota-se que houve despacho intimando a parte 

autora para no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito. 

(20519336) Decorrido o prazo a parte autora não manifestou. Nesse 

passo, em se tratando de inércia da parte exequente o processo deve ser 

extinto, mesmo porque o feito encontra-se abandonado em decorrência da 

culpa exclusiva da parte exequente. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-88.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

TRAVELGENIO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000793-88.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FELIPE CAMPOS LEITE 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., TRAVELGENIO 

BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. VISTOS, A parte autora 

alega que fora impedida de embarcar tendo em vista haver um erro no seu 

nome apresentado no momento da compra. Com o impasse, o reclamante 

acabou perdendo o voo, e teve que arcar com custas de pernoite, bem 

como de outra passagem por meio de outra companhia área. Em razão dos 

fatos perpassados requer a condenação da reclamada em danos morais e 

materiais. Em sua contestação, a segunda reclamada suscita sua 

ilegitimidade passiva e no mérito requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil, visto que não houve provas cabais dos danos 

sofridos pela parte reclamante. A reclamada Azul linhas áreas, embora 

tenha comparecido em audiência, deixou de contestar os fatos. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. O Enunciado 11, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “Nas causas de valor superior a vinte 

salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que 

presente o réu, implica revelia.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 11, cabe à parte reclamada apresentar contestação aos fatos 

ofertados pela parte autora, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. No 

presente caso, a reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., 

deixou de apresentar contestação, embora citada, assim, lhe cabe os 

efeitos da revelia. Noutra banda, acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva da parte reclamada TRAVELGENIO BRASIL AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA, eis que não há nos autos nenhum documento 

que demonstre a mesma ser parte legitima na ação. Assim, passo a 

análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado parcialmente procedente o pedido 

da parte reclamante, senão vejamos: A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 
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solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO 

MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o 

advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de 

indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na 

Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência 

de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior. - Em vôo internacional, se não foram 

tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o 

dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de 

dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da 

demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental 

desenvolver argumento inovador não ventilado no especial”. (STJ - AgRg 

no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros, julgado em 25/09/2006, publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) 

(grifei e negritei). “CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. 

DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O 

atraso exagerado em vôo doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona 

perda de eventos programados para a viagem, aborrecimentos, 

decepções e abalos físicos e emocionais, além de desconforto, 

constrangimentos e incertezas, atinge direito imaterial do consumidor, a 

configurar dano material e moral, passível de reparação pecuniária. 2. 

Justo é o valor arbitrado para compor dano moral que observa as 

melhores regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades 

compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios 

gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e 

adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as 

condições pessoais econômicas e financeiras do ofendido, assim como o 

grau da ofensa moral e a preocupação de não se permitir que a reparação 

transforme-se em fonte de renda indevida, bem como não seja tão 

parcimoniosa que passe despercebida pela parte ofensora, consistindo, 

destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos 

fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida”. 

(20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 22/08/2006, DJ 

25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). Ainda, a Turma Recursal do Estado do 

Paraná tem se pronunciado da seguinte forme em relação a matéria 

extravio/atraso em voo, transcrevo: Enunciado N.º 4.1– Cancelamento 

e/ou atraso de vôo – dano moral: O cancelamento e/ou atraso de vôo, 

somado ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à 

demonstração da causa e forma de administração do incidente, enseja 

reparação por danos morais. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. No que 

concerne, ao pedido de danos materiais, com os documentos acostados, 

embora a parte autora afirma a compra de outra passagem área, somente 

acosta o ticket de embarque referente a empresa Gol Linhas Aéreas, sem 

contar o valor de compra do bilhete. Contudo, há prova do pernoite em 

hotel, conforme nota fiscal anexa, sendo incontroverso o fato vivenciado 

pelo autor. Muito embora espera-se pela revelia a ausência de provas, e o 

julgamento dos autos no estado em que se encontra, tal efeito não é 

absoluto, pois não pode acarretar a parte ré a totalidade de provas a 

serem produzidas no decorrer do processo. Assim, caberia ao autor dos 

fatos narrados, a prova deles em sua totalidade, o que, claramente não o 

fez, razão pela qual somente o ressarcimento do pernoite lhe é devida. 

Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a 

preliminar suscitada pela parte TRAVELGENIO BRASIL AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA e a EXCLUO do polo passivo da demanda, no 

mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como a 

ressarcir a parte reclamante o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), a título de dano material, devidamente corrigido e acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir desembolso, sumula 

43 do STJ c/c art. 398 do CC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA OLIVEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001317-85.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ROSA OLIVEIRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por MARIA ROSA 

OLIVEIRA DE CAMPOS em face de BOA VISTA SERVIÇOS S.A. O 

requerente relata que no mês de janeiro/2018 foi surpreendido ao tentar 

obter um credito no comercio local e o mesmo não foi concedido em razão 

da negativação do seu nome. A controvérsia da presente demanda 

restringe-se na alegada ausência de comunicação prévia da inscrição do 

nome da parte Requerente nos cadastros restritivos de proteção ao 

crédito, referente ao valor R$ 396,00 - contrato 043804804000060A – 
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Bela Imagem Studio Fotograficos. Em sede de contestação a parte 

Requerida afirma pela existência de comunicação prévia das respectivas 

negativações; para tanto, traz aos autos os respectivos comprovantes de 

envio da comunicação pela empresa de correios. Conforme destacado 

supra a controvérsia da presente demanda restringe-se a matéria de 

direito e à produção de prova documental que já restou juntada aos autos. 

Aliás, tais provas produzidas corroboram a tese defensiva arguida, 

restando evidente que a parte Requerida cumpriu com a notificação prévia 

nos termos do art. 43, §2º, CDC no endereço fornecido pelos credores da 

parte Requerente. Em conformidade com entendimento do STJ Sumula 359: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por tratar-se de 

órgão que gerencia as anotações negativas possui como única função 

legal enviar antecipadamente a comunicação via correios, sem inclusive 

necessidade de aviso de recebimento, em observância aos dados que lhe 

são fornecidos. Não se pode exigir que a parte Requerida procedesse 

com a conferência do endereço correto daqueles que cujo nome lhes são 

submetidos pelas empresas conveniadas. Inclusive é neste sentido que 

manifesta-se o STJ em sede de Recursos Repetitivos: Direito processual 

civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da 

correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da 

comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento 

com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos 

cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, 

do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do 

correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no 

respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A 

postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- 

Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se 

pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se 

refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de 

recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o 

Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante 

a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua 

irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 

211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a 

ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome 

em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, 

enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista 

inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em 

Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece 

do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido 

se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. 

Recurso especial improvido. (REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009 - 

grifo nosso). Em que pese a correspondência constar divergências no 

endereço o nome da rua e do bairro estão errados (RUA DA ROSANA S/N 

COAB NOVA) do endereço do requerente (RUA DO ROSARIO VILA 

OPERARIA), esta responsabilidade não é da requerida. Divergência quanto 

ao efetivo endereço das partes trata-se de matéria afeta a discussão em 

face do ente que promoveu a respectiva inscrição no banco de dados da 

parte Requerida. Diante do exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos formulados pela parte Requerente, e, via de consequência, 

declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EFETUAR o cadastro do patrono 

do polo passivo. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001630-46.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CYNTHIA APARECIDA 

EUBANK DE ARRUDA VOLPATO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Cobrança de 

Benefício URV proposta por CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA 

VOLPATO em face do GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Narra 

a autora, em síntese, que é servidora pública e que não obstante a edição 

da lei nº 8.880/94, que estabeleceu a conversão em unidades reais de 

valor (URV), não houve reajuste em seus vencimentos. Pede que a parte 

ré seja compelida a reajustar seus vencimentos, aplicando-se o índice da 

Unidade Real de Valor, bem como o pagamento das diferenças vencidas e 

não prescritas. Regularmente citada, a parte requerida apresentou 

contestação, sustentando que não é necessária qualquer incorporação 

salarial, uma vez que tais incorporações já foram realizadas e, portanto, 

respeitadas, agindo assim em conformidade com a Lei n. 8.880,94, 

pugnando assim pela total improcedência da demanda. A autora não 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355 inciso I, do Novo Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da Prescrição No que se diz respeito às ações 

objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da errônea 

conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, de modo 

que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição 

atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ. Dito isso, rejeito a 

preliminar de prescrição. Passo a análise do mérito da demanda. 

Indubitável o direito da autora em receber seu vencimento convertido pela 

equivalente quantia em URV vigente no dia do pagamento, conforme 

preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, que 

dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje 

transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – 

URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário. De 

elementar conhecimento que tanto as medidas provisórias n. 439/94, 

457/94 e 482/94, quanto a Lei. 8.880/94 foram instituídas em decorrência 

do Plano Real e, por consequência, incidem ao caso em comento. 

Registre-se, neste sentido, que a medida n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para 

Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão 

dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da 

conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que 

os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam 

convertidos em URV em 1º de março de 1994. Não é demais deixar 

consignado que a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os 

valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, disciplinando, ainda, nos 

incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de cálculo. Nesse sentido: 

“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV. LEI Nº 8.880, de 1994. SERVIDOR DE MUNICÍPIO. O Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso repetitivo que todos os 

servidores públicos têm direito à conversão dos seus vencimentos para a 

URV na data do efetivo pagamento. Reclamação julgada procedente.” (STJ 

Rcl 14.017/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 27/11/2013, DJe 05/12/2013). A propósito, segue o que decidido pela 

Suprema Corte, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão 

geral (grifei): EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 
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privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.(RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Conforme se extrai da ementa 

acima, o término da incorporação na remuneração do servidor deve 

ocorrer no momento em que a carreira respectiva passar por uma 

reestruturação remuneratória, o que não se confunde com simples 

reajustes salariais. Nesse caso, de reestruturação, caso a supressão da 

incorporação (11,98% ou outro percentual definido em liquidação) importe 

da redução da remuneração do servidor, o princípio da irredutibilidade 

salarial recomenda que seja concedida ao agente uma parcela 

remuneratória (VNPI) em montante necessário para que não haja uma 

ofensa ao princípio supracitado, cujo valor será absorvido pelos aumentos 

subsequentes. No caso em tela, contudo, verifica-se que o ente federativo 

demandado não se desincumbiu de comprovar eventual reestruturação da 

carreira integrada pela parte autora ou menos que ele tenha sido 

beneficiado com qualquer reajuste salarial, motivo pelo qual a 

incorporação ainda é devida. Por outro lado, importante ressaltar que a 

circunstância de a parte promovente integrar o quadro de servidores do 

Poder Executivo não afasta o seu direito à incorporação postulada, 

mormente em se tratando de caso em que o ente federativo não 

comprovou nos autos que efetua o pagamento de seus servidores no 

último dia do mês, o que, em tese, afastaria a possibilidade da alegada 

lesão de direito ocorrida quando da conversão dos valores da 

remuneração em URV, no dia 1º de março de 1994, na forma do artigo 22 

da Lei nº 8.880/1994. Desse modo, em sendo possível que o pagamento 

dos vencimentos ocorra no mesmo mês de competência, é provável que o 

reclamante experimente em seus proventos, na atualidade, o decréscimo 

relativo aos dias que não foram incluídos na correção. Nesse sentido, 

confira-se o entendimento consolidado pelo e. STJ, em julgamento de 

recurso especial repetitivo (art. 543-C, CPC/73) (sublinhei): PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA 

FORMAL. URV. ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO. LEI N. 8.880/94. DIREITO DE TODOS OS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, 

aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Tendo sido analisadas e 

afastadas as preliminares arguidas, pelo tribunal de origem, não havendo 

impugnação no momento oportuno, opera-se o efeito preclusivo da coisa 

julgada formal. III - Conforme entendimento desta Corte, firmado sob a 

sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, todos os 

servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo 

aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela 

Lei n. 8.880/94, a depender da data do efetivo pagamento. III - O 

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no 

RMS 35.674/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Na mesma trilha, segue a 

jurisprudência do e. TJMT (grifos acrescidos): RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM 

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER 

APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa 

Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, 

julgado em 19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por 

arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. 

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença 

apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm 

natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de 

Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. Aplica-se à correção monetária 

o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

desde a data fixada na sentença. 7. Quanto aos juros moratórios estes 

incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O 

art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda 

Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do 

percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado. (Apelação / Remessa Necessária 

157272/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, 
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Publicado no DJE 16/04/2018). Outrossim, também é firme na 

jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei nº 

8.880/1994 – não sendo hipótese dos autos –, de modo que a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral 

de seus vencimentos e correspondentes efeitos. Sobre o tema, colaciono 

os seguintes julgados (destaquei): ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 

de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, têm direito à diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei 8.880/1994, 

devendo, para tanto, ser considerada a data do efetivo pagamento. II - É, 

também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença 

relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive 

àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, 

DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à 

apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento 

consolidado no sentido de que somente em liquidação de sentença, há de 

se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no 

REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA INICIAL – 

REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO NO STJ – DIREITO NÃO AFETADO – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA 

PACIFICADA – JUROS DE MORA – 6% AO ANO ATÉ A LEI 11.960/09 E, 

APÓS, PELO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO IPCA-E – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1.Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado do pedido, quando a matéria não exige a produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Sendo pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que eventual defasagem remuneratória 

decorrente da conversão da moeda será aferida por ocasião da liquidação 

de sentença, mostra-se dispensável a juntada aos autos das fichas 

financeiras anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação 

e, ademais, a alegada ausência não impediu a escorreita análise do mérito 

da lide. Também não há que se falar em inépcia da inicial, quando da 

narrativa dos fatos se chega à conclusão lógica do pedido. 3. Quando há 

o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês. 4. A data de ingresso de servidor na 

Administração Pública não afeta o seu direito à eventual defasagem 

decorrente da conversão do cruzeiro real para URV. 5. "(...) somente em 

liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 29/03/2016)”. 6. Juros de mora no percentual de 6% ao ano, até a 

vigência da Lei n. 11.960/2009, quando, então, serão acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta da poupança, a partir da citação. Correção monetária pelo 

IPCA-E, em virtude do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, de 

20/09/2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado em 

22/09/2017. 7. Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários 

somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, na forma do art. 

85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15. 8. Apelo desprovido e 

sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

154638/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

19/02/2018) Nesses termos, tendo em vista a existência de prova mínima 

do vínculo empregatício entre as partes, é de se julgar procedente a ação, 

condenando-se a ré ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, 

bem como de seus reflexos, decorrentes da correta conversão de seus 

vencimentos para URV, devendo o valor ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO e JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 

cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos dos requerentes referido percentual. Deverá incidir 

correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, 

devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-31.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CORREA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001631-31.2019.8.11.0028. REQUERENTE: DENISE CORREA DE ARRUDA 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA 

VISTOS, Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício URV proposta por 

DENISE CORREA DE ARRUDA em face do GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Narra a autora, em síntese, que é servidora pública e que 

não obstante a edição da lei nº 8.880/94, que estabeleceu a conversão em 

unidades reais de valor (URV), não houve reajuste em seus vencimentos. 

Pede que a parte ré seja compelida a reajustar seus vencimentos, 

aplicando-se o índice da Unidade Real de Valor, bem como o pagamento 

das diferenças vencidas e não prescritas. Regularmente citada, a parte 

requerida apresentou contestação, sustentando que não é necessária 

qualquer incorporação salarial, uma vez que tais incorporações já foram 

realizadas e, portanto, respeitadas, agindo assim em conformidade com a 

Lei n. 8.880,94, pugnando assim pela total improcedência da demanda. A 
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autora não apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355 inciso I, do Novo Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da Prescrição No que se diz respeito às ações 

objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da errônea 

conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, de modo 

que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição 

atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ. Dito isso, rejeito a 

preliminar de prescrição. Passo a análise do mérito da demanda. 

Indubitável o direito da autora em receber seu vencimento convertido pela 

equivalente quantia em URV vigente no dia do pagamento, conforme 

preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, que 

dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje 

transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – 

URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário. De 

elementar conhecimento que tanto as medidas provisórias n. 439/94, 

457/94 e 482/94, quanto a Lei. 8.880/94 foram instituídas em decorrência 

do Plano Real e, por consequência, incidem ao caso em comento. 

Registre-se, neste sentido, que a medida n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para 

Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão 

dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da 

conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que 

os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam 

convertidos em URV em 1º de março de 1994. Não é demais deixar 

consignado que a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os 

valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, disciplinando, ainda, nos 

incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de cálculo. Nesse sentido: 

“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV. LEI Nº 8.880, de 1994. SERVIDOR DE MUNICÍPIO. O Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso repetitivo que todos os 

servidores públicos têm direito à conversão dos seus vencimentos para a 

URV na data do efetivo pagamento. Reclamação julgada procedente.” (STJ 

Rcl 14.017/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 27/11/2013, DJe 05/12/2013). A propósito, segue o que decidido pela 

Suprema Corte, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão 

geral (grifei): EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.(RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Conforme se extrai da ementa 

acima, o término da incorporação na remuneração do servidor deve 

ocorrer no momento em que a carreira respectiva passar por uma 

reestruturação remuneratória, o que não se confunde com simples 

reajustes salariais. Nesse caso, de reestruturação, caso a supressão da 

incorporação (11,98% ou outro percentual definido em liquidação) importe 

da redução da remuneração do servidor, o princípio da irredutibilidade 

salarial recomenda que seja concedida ao agente uma parcela 

remuneratória (VNPI) em montante necessário para que não haja uma 

ofensa ao princípio supracitado, cujo valor será absorvido pelos aumentos 

subsequentes. No caso em tela, contudo, verifica-se que o ente federativo 

demandado não se desincumbiu de comprovar eventual reestruturação da 

carreira integrada pela parte autora ou menos que ele tenha sido 

beneficiado com qualquer reajuste salarial, motivo pelo qual a 

incorporação ainda é devida. Por outro lado, importante ressaltar que a 

circunstância de a parte promovente integrar o quadro de servidores do 

Poder Executivo não afasta o seu direito à incorporação postulada, 

mormente em se tratando de caso em que o ente federativo não 

comprovou nos autos que efetua o pagamento de seus servidores no 

último dia do mês, o que, em tese, afastaria a possibilidade da alegada 

lesão de direito ocorrida quando da conversão dos valores da 

remuneração em URV, no dia 1º de março de 1994, na forma do artigo 22 

da Lei nº 8.880/1994. Desse modo, em sendo possível que o pagamento 

dos vencimentos ocorra no mesmo mês de competência, é provável que o 

reclamante experimente em seus proventos, na atualidade, o decréscimo 

relativo aos dias que não foram incluídos na correção. Nesse sentido, 

confira-se o entendimento consolidado pelo e. STJ, em julgamento de 

recurso especial repetitivo (art. 543-C, CPC/73) (sublinhei): PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA 

FORMAL. URV. ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO. LEI N. 8.880/94. DIREITO DE TODOS OS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, 

aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Tendo sido analisadas e 

afastadas as preliminares arguidas, pelo tribunal de origem, não havendo 

impugnação no momento oportuno, opera-se o efeito preclusivo da coisa 

julgada formal. III - Conforme entendimento desta Corte, firmado sob a 

sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, todos os 

servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo 

aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela 

Lei n. 8.880/94, a depender da data do efetivo pagamento. III - O 

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no 

RMS 35.674/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Na mesma trilha, segue a 

jurisprudência do e. TJMT (grifos acrescidos): RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM 

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 
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DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER 

APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa 

Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, 

julgado em 19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por 

arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. 

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença 

apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm 

natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de 

Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. Aplica-se à correção monetária 

o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

desde a data fixada na sentença. 7. Quanto aos juros moratórios estes 

incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O 

art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda 

Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do 

percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado. (Apelação / Remessa Necessária 

157272/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Outrossim, também é firme na 

jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei nº 

8.880/1994 – não sendo hipótese dos autos –, de modo que a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral 

de seus vencimentos e correspondentes efeitos. Sobre o tema, colaciono 

os seguintes julgados (destaquei): ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento 

de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, têm direito à diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos em URV, a ser calculada com base na Lei 8.880/1994, 

devendo, para tanto, ser considerada a data do efetivo pagamento. II - É, 

também, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença 

relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive 

àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, 

DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à 

apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento 

consolidado no sentido de que somente em liquidação de sentença, há de 

se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no 

REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA INICIAL – 

REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO NO STJ – DIREITO NÃO AFETADO – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA 

PACIFICADA – JUROS DE MORA – 6% AO ANO ATÉ A LEI 11.960/09 E, 

APÓS, PELO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO IPCA-E – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1.Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado do pedido, quando a matéria não exige a produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Sendo pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que eventual defasagem remuneratória 

decorrente da conversão da moeda será aferida por ocasião da liquidação 

de sentença, mostra-se dispensável a juntada aos autos das fichas 

financeiras anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação 

e, ademais, a alegada ausência não impediu a escorreita análise do mérito 

da lide. Também não há que se falar em inépcia da inicial, quando da 

narrativa dos fatos se chega à conclusão lógica do pedido. 3. Quando há 

o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês. 4. A data de ingresso de servidor na 

Administração Pública não afeta o seu direito à eventual defasagem 

decorrente da conversão do cruzeiro real para URV. 5. "(...) somente em 

liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 29/03/2016)”. 6. Juros de mora no percentual de 6% ao ano, até a 

vigência da Lei n. 11.960/2009, quando, então, serão acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta da poupança, a partir da citação. Correção monetária pelo 

IPCA-E, em virtude do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, de 

20/09/2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado em 

22/09/2017. 7. Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários 

somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, na forma do art. 

85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15. 8. Apelo desprovido e 

sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

154638/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

19/02/2018) Nesses termos, tendo em vista a existência de prova mínima 

do vínculo empregatício entre as partes, é de se julgar procedente a ação, 

condenando-se a ré ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, 

bem como de seus reflexos, decorrentes da correta conversão de seus 

vencimentos para URV, devendo o valor ser acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

ajuizamento da ação. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO e JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 
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cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos dos requerentes referido percentual. Deverá incidir 

correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, 

devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-68.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000083-68.2019.8.11.0028. REQUERENTE: EDILSON MARCIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que a partir de junho de 2018, suas 

faturas passaram a ter valores acima do usualmente cobrado. Aduz ainda 

que em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Em resposta, a concessionária de 

serviço público informou que não fora encontrada irregularidade, sendo 

realizada a medição por equiparação meses anteriores de consumo, dado 

a impossibilidade de se realizar a leitura normal. A reclamada, em sua 

defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na 

fatura de energia elétrica da parte requerente, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura no medidor de energia elétrica por estimativa, a 

qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, 

requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. De início, observo que a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais sofrido, 

motivo pelo qual, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial, 

danos morais, por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. Diante disso é imperioso a improcedência da 

demanda, pois não há ilegalidade na cobrança por estimativa plurimensal, 

conforme preconizam os arts. 86, 87 e 89 todos da Resolução 414/2010 

da ANEEL. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação 

travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não 

resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de 

abalo emocional ao autor, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um mero 

aborrecimento vivenciado no dia-a-dia. Evidente o aborrecimento causado, 

mas não a ponto de configurar atentado a direito de personalidade da 

postulante, uma vez que ocorreu mero incidente contratual, sem qualquer 

abalo na reputação e na honra do autor. E ainda, a lição de MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que “o mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, 

Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 

06.09.2004). Assim, como o reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizado por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se também a improcedência deste pedido. 

Perora-se com este julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATO DE TELEFONIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MERO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTEÚDO DA SENTENÇA 

MANTIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 

46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno 

das Turmas Recursais. 2. O dano material não se presume, deve ser 

comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da recorrida 

se não restaram suficientemente comprovados os valores pagos pelo 

autor. O recorrente/autor poderia ter anexado aos autos as faturas, com a 

devida discriminação das ligações efetuadas e os respectivos 

comprovantes de pagamentos. 3. O mero inadimplemento contratual não 

acarreta a condenação por danos morais, consoante jurisprudência 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ - REsp: 1183455, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 29/03/2011. 4. 

Na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de dano extrapatrimonial, mas 

tão somente caso típico de descumprimento contratual, que não dá ensejo 

à reparação pecuniária. 5. Recurso conhecido e improvido. Conteúdo da 

sentença mantido. 6. O recorrente vencido deverá arcar com o pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput 

do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. Cobrança suspensa em face do 

deferimento da gratuidade de justiça” (TJDFT, ACJ 20140110459263 DF 

0045926-44.2014.8.07.0001, rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicado no DJE : 21/10/2014, p. 285; negritei). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar 

outrora concedida e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 
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custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-12.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001975-12.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ELAINE MARIA GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9962-9016, em conjunto 

com as telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas que 

demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço 

como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro a má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-95.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001381-95.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por VANDERLEI 

PEREIRA DE ARRUDA em face de BOA VISTA SERVIÇOS S.A. O 

requerente relata que no mês de janeiro/2018 foi surpreendido ao tentar 

obter um credito no comercio local e o mesmo não foi concedido em razão 

da negativação do seu nome. A controvérsia da presente demanda 

restringe-se na alegada ausência de comunicação prévia da inscrição do 

nome da parte Requerente nos cadastros restritivos de proteção ao 

crédito, referente ao valor R$ 122,11 - contrato 0272049327 - Telefônica 

Brasil. Em sede de contestação a parte Requerida afirma pela existência 

de comunicação prévia das respectivas negativações; para tanto, traz 

aos autos os respectivos comprovantes de envio da comunicação pela 

empresa de correios. Conforme destacado supra a controvérsia da 

presente demanda restringe-se a matéria de direito e à produção de prova 

documental que já restou juntada aos autos. Aliás, tais provas produzidas 

corroboram a tese defensiva arguida, restando evidente que a parte 

Requerida cumpriu com a notificação prévia nos termos do art. 43, §2º, 

CDC no endereço fornecido pelos credores da parte Requerente. Em 

conformidade com entendimento do STJ Sumula 359: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Por tratar-se de órgão que gerencia as 

anotações negativas possui como única função legal enviar 

antecipadamente a comunicação via correios, sem inclusive necessidade 

de aviso de recebimento, em observância aos dados que lhe são 

fornecidos. Não se pode exigir que a parte Requerida procedesse com a 

conferência do endereço correto daqueles que cujo nome lhes são 

submetidos pelas empresas conveniadas. Inclusive é neste sentido que 

manifesta-se o STJ em sede de Recursos Repetitivos: Direito processual 

civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da 

correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da 

comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento 

com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos 

cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2º, 

do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do 

correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no 

respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A 

postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- 

Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se 

pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se 

refere o art. 43, §2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de 

recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o 

Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante 

a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua 

irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 
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211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a 

ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome 

em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, 

enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista 

inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em 

Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece 

do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido 

se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. 

Recurso especial improvido. (REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009 - 

grifo nosso). Em que pese a correspondência constar a cidade e CEP 

divergentes (78551-224 – SINOP-MT) do endereço do requerente 

(78175-000 – POCONE-MT, esta responsabilidade não é da requerida. 

Divergência quanto ao efetivo endereço das partes trata-se de matéria 

afeta a discussão em face do ente que promoveu a respectiva inscrição 

no banco de dados da parte Requerida. Diante do exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados pela parte Requerente, e, via de 

consequência, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001755-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILA ANTONIA AFRODILZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001755-14.2019.8.11.0028. REQUERENTE: DARCILA ANTONIA 

AFRODILZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. Pois bem. A parte reclamante 

quedou-se inerte após a certidão nos autos, ID. Num. 26253612, quando 

intimada a emendar o pedido inicial, apresentando comprovante de 

residência em seu nome. 3. Dessa forma deixou de cumprir o disposto no 

art. 485, inciso IV do CPC, que diz: Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...); IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo; 4. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, no art. 320, bem como no parágrafo 

único, do art. 321, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95). 6. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Homologada e transitada em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000462-36.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. H. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000462-36.2019.8.11.0019. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA proposta por 

MARCILENE DE MELO SUSA em desfavor de LOIVO LUIS HEINEN, 

objetivando regularizar a guarda dos filhos menores K.S.H. e R.H.N., 

sendo todos devidamente qualificados. Narra em síntese que ao terminar o 

relacionamento, as partes acordaram que a requerente ficaria com a 

guarda de RUDY HEINEN NETO e o requerido com a guarda de KARINE 

SOUSA HEINEN. Consta ainda que por força do acordo entabulado nos 

autos do processo nº 1070-85.2018.8.11.0019, ocorreu a modificação da 

guarda do menor RUDY HEINEN NETO, de modo que o requerido ficou 

responsável por ambos os filhos. Por fim, ressaltou que seus filhos 

manifestaram o desejo de reverter a guarda em seu favor, razão pela qual 

ingressou com a presente demanda. Com a inicial foram acostados os 

seguintes documentos: documentos pessoais da requerente e dos filhos; 

comprovante de endereço e renda da requerente; procuração e 

declaração de condição financeira. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento. Decido. Processe-se em segredo de justiça, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos legais. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do NCPC, com fundamento no disposto 

no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, DEFIRO 

o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 98 e seus incisos, 

do CPC. Proceda-se a intimação da equipe multidisciplinar com o fim de 

fornecer estudo psicossocial, no prazo de 30 (trinta) dias, na residência 

da parte autora. Considerando que o Conciliador Judicial pode e deve 

auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos termos do art. 

334, § 1º, do CPC, DETERMINO que a Secretaria designe data para 

audiência, de acordo com a pauta da Conciliação. Cite-se e intime-se o 

requerido, no endereço declinado na exordial, bem como, intime-se as 

partes para que compareçam à audiência, acompanhada de seu(s) 

advogado(s), com as advertências legais, contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 

10º do CPC. O prazo para a parte requerida, oferecer contestação é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial, será na forma estabelecida no art. 335 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. PORTO 

DOS GAÚCHOS, 18 de dezembro de 2019. Rafael Depra Panichella Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000308-18.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000308-18.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 
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[Servidão]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: 

Nome: LUIS FERNANDO QUIROGA, Endereço: AVENIDA DAS FIGUEIRAS, 

1884, - DE 1341 A 1621 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78550-292 POLO PASSIVO: Nome: OSVALDO LUIZ RUBIN 

PASQUALOTTO, Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, km 119, BR 163, 

PARQUE INDUSTRIAL VETORASSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78746-010 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

retirar a carta precatória expedida para Comarca de Rondonópolis- MT 

comprovando a distribuição no prazo legal, OU providenciar o recolhimento 

das guias de custas e taxas judiciárias, informando nos autos o 

pagamento, para posterior distribuição, via PJE. PORTO DOS GAÚCHOS, 

19 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000317-77.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

GRANDES LAGOS DO PARANA E LITORAL PAULISTA - SICREDI 

GRANDES LAGOS PR/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE SOUZA OAB - PR10565 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA FERREIRA BORCATH DOS REIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000317-77.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 8.185,06 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

GRANDES LAGOS DO PARANA E LITORAL PAULISTA - SICREDI 

GRANDES LAGOS PR/SP, Endereço: MARECHAL CANDIDO RONDON, 

2328, SALA, CENTRO, LARANJEIRAS DO SUL - PR - CEP: 85301-060 

POLO PASSIVO: Nome: LUCIA FERREIRA BORCATH DOS REIS, Endereço: 

RODOVIA MT 338, KM 25, NOVO PARANÁ, ZONA RURAL, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000, FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO 

DO EXEQUENTE acerca da certidão do Oficial de Justiça(ID 25912356 ), 

para se manifestar o que entender de direito,( documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso) (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000416-47.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGLEISER DE LIMA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000416-47.2019.8.11.0019 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: FERTILIZA 

COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA Endereço: AVENIDA 

NATALINO JOÃO BRESCANSIN, 291, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: VAGLEISER DE LIMA, Endereço: 

Fazenda Iracema, Rodovia MT 335 KM 05, Zona Rural, NOVO H NORTE - 

MT - CEP: 78570-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça(ID-27073718), conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PORTO 

DOS GAÚCHOS, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000388-79.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DIAS LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MOREIRA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000388-79.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 115.342,05 ESPÉCIE: 

[Arrendamento Rural, Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / 

Resolução]->DESPEJO (92) POLO ATIVO: Nome: RONALDO DIAS LEMOS, 

Endereço: AVENIDA MESTRE FALCAO, 586, CASA, CENTRO, NOVO H 

NORTE - MT - CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCILENE MOREIRA 

DA SILVA, Endereço: SITIO SAO LUIZ, 00, RURAL, GLEBA CONOMALI II, 

NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do autor acerca da informação do DCA quanto ao 

parcelamento: "De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a 

informar que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes 

acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar o tipo da ação 

DISTRIBUIÇÃO – OUTROS e informar a opção MEU PROCESSO É 

ELETRONICO (PJE) (obs: essa opção será utilizada para os processos 

físicos também), ao lançar o número do processo, automaticamente, o 

sistema alertará a seguinte mensagem: "Há um parcelamento/desconto 

cadastrado para o processo informado nos valores abaixo.". Nesse 

momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido 

pagamento. A segunda parcela em diante poderá ser emitida na opção 

CONSULTAR/CONSULTAR PARCELAMENTO.". PORTO DOS GAÚCHOS, 13 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000421-69.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (REQUERIDO)

SERGIO MENEGATTI (REQUERIDO)

IRACEMA GARMUS MENEGATTI (REQUERIDO)

EDSON MENEGATTI (REQUERIDO)

RENATA PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000421-69.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 44.607,86 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA Endereço: Centro, Av. 

Perimetral Sudeste, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SERGIO MENEGATTI Endereço: FAZENDA RODEIO BONITO, ZONA 

RURAL, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 Nome: IRACEMA 

GARMUS MENEGATTI Endereço: FAZENDA RODEIO BONITO, ZONA 

RURAL, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 Nome: EDSON 

MENEGATTI Endereço: FAZENDA RODEIO BONITO, ZONA RURAL, PORTO 

DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 Nome: RENATA PEREIRA DA CRUZ 

Endereço: FAZENDA RODEIO BONITO, ZONA RURAL, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 Nome: SIDINEI MENEGATTI Endereço: 

FAZENDA RODEIO BONITO, ZONA RURAL, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - 

CEP: 78560-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO AUTOR par se 

manifestar acerca da certidão da Oficila de Justiça (ID 

28059980)documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, PORTO DOS GAÚCHOS, 16 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000430-31.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINO CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1185 de 1782



PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000430-31.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 21.956,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: LINO CASTILHO, Endereço: Rua Vereador 

Leonardo Buss, 43, Bairro da Creche, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, FINALIDADE: Intime-se a parte autora para 

apresentação de impugnação(documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) 

PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-48.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JUELG OAB - MT14773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000500-48.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 687.797,00 ESPÉCIE: 

[Revogação/Anulação de multa ambiental]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA, 

Endereço: RUA DAS NOGUEIRAS, - DE 884/885 A 1303/1304, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-200 POLO PASSIVO: Nome: 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, FINALIDADE: 

Certifico que advogada do polo ativo, Dra.Jaqueline Juelg, entrou em 

contato telefônico para informar que não esta visualizando a decisão 

inicial. Assim, procedo a intimação da mesma, vinculando a referida 

decisão. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-93.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CAGOL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000303-93.2019.8.11.0019 Valor da causa: R$ 12.498,94 ESPÉCIE: 

[Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: CASA DO ADUBO S.A, Endereço: RODOVIA GOVERNADOR JOSÉ 

HENRIQUE SETTE, 686, TREVO, ALTO LAJE, CARIACICA - ES - CEP: 

29151-055 POLO PASSIVO: Nome: NELSON CAGOL, Endereço: Estrada 

Aeroporto, KM 02, sn, km 02, ZONA RURAL, PORTO DOS GAÚCHOS - MT 

- CEP: 78560-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do autor para se 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça (ID-26189786) 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524 Nr: 1-45.1988.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CI(, RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Maria Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:4937/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora para manifestação acerca das 

buscas realizadas conforme fls. 499 e 502, no prazo legal, para posterior 

conclusão.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41059 Nr: 751-20.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdPdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DULCINEIA ALVAREZ NOGUEIRA, Cpf: 

03681822158, Rg: 2129191-8, Filiação: Dirce Martins Alvarez Nogueira e 

Damião Paulo Nogueira, data de nascimento: 04/12/1989, brasileiro(a), 

natural de Porto dos Gaúchos-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 

66984084163 e atualmente em local incerto e não sabido ADRIANO DE 

AVILA MATIAS, Rg: 1623623-8, Filiação: Eva Avila e Carlos Matias, data 

de nascimento: 03/05/1983, brasileiro(a), natural de Volta Redonda-RJ, 

convivente, vendedor, Telefone 66-98461-1352. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç A. Vistos.Trata-se de AÇÃO CAUTELAR – 

INCIDENTE - em que a ofendida/vítima DULCINEIA ALVARES NOGUEIRA 

requereu a aplicação de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Lei n. 

11.340/2006, art. 18 e ss. - em desfavor do ofensor/autor do fato 

ADRIANO AVILA MATIAS, as quais foram deferidas em 26/03/2018, sendo 

todos regularmente intimados.Vieram-me conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decido.Inexistindo questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito.Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras 

demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 335, I, 

do Código de Processo Civil.Pois bem, nos termos do art. 13 da Lei Maria 

da Penha, aplicam-se ao processo, decorrentes da prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, as normas do Código de Processo 

Civil, que com ela não conflitem.No caso em apreço, após verificar o 

processo, observo ser desnecessária a produção de prova em audiência, 

mesmo porque toda instrução probatória se encontra no respectivo 

processo criminal.Com efeito, nossos Tribunais já sedimentaram o 

entendimento de que a palavra da vítima, em casos em violência 

doméstica, assume especial importância, pelo fato de que tais agressões 

ocorrem clandestinamente, ou seja, sem testemunhas presenciais.Neste 

sentido: TJ/MT, Habeas Corpus n.º 62617/2010, Primeira Câmara Criminal, 

Rel. Dês. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.07.2010. Ementa: “(...). Na ótica da Lei 

Maria da Penha, é possível a exclusiva fundamentação nos relatos da 

vítima porque esta, via de regra, não dispõe de testemunhas, de modo que 

suas palavras adquirem especial relevo, ainda mais na fase inicial do feito. 

(...)”.Em sendo assim, pelo teor do depoimento da vítima, consoante se 

vislumbra, bem como pelos demais elementos de informação, revela a 

necessidade de manutenção das medidas protetivas já deferidas, visando 

assegurar a integridade física e moral da vítima. Dispositivo.Pelo exposto, 

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA e ACOLHO O PEDIDO INICIAL para 

aplicação de medidas protetivas em favor de DULCINEIA ALVARES 

NOGUEIRA e em face de ADRIANO AVILA MATIAS.Transladam-se cópias 

necessárias aos eventuais autos de ação criminal.As medidas são válidas 

por 1 (um) ano, sendo que, em caso de necessidade, deve a vítima 

reiterar os pedidos perante a autoridade judiciária ou policial. Por 

conseguinte, declaro extinto o presente feito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Intimem-se. Ciência ao MP. Com o trânsito, nada sendo requerido, 

arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nair Rezer, digitei.

Porto dos Gaúchos, 13 de dezembro de 2019

Vânia Cristina Machado Blau Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 1046-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACJ - Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmen Montagna, CM Potencial Agronegócios 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado, acerca do 

cancelamento do alvará expedido, conforme anexo. Certifico ainda, que os 

dados utilizados na confecção do alvará foram os mesmos fornecidos na 

ref. 108.

PAGAMENTO DEVOLVIDO ATRAVES DA COMPENSAÇAO PELO 

SEGUINTE MOTIVO: INCONSISTENCIA NOS DADOS BANCARIOS 

FORNECIDOS PARA CREDITO. O VALOR FOI DEVOLVIDO PARA A CONTA 

JUDICIAL DE ORIGEM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 631-21.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Felipe da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Clara Lucena Dutra de 

Almeida - OAB:1873423

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro, DETERMINO que seja transladada 

a sentença/acórdão proferido nos autos do embargo à execução em 

apenso, bem como todos os andamentos seguintes, para este feito.

Após, arquive-se os embargos à execução em apenso com as anotações 

e baixas necessárias.

Por fim, estes autos deverão aguardar em cartório o devido pagamento 

dos RPV’s já expedidos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21317 Nr: 358-71.2013.811.0019

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídya Aurèlio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Borges de Aragão, Sérgio Dalmolim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elpídio Moretti Estevam - 

OAB:4877/A/MT, Felício José dos Santos - OAB:3.375/TO, Fernando 

Medes da Silva - OAB:MT. 7603, Valter Kazuo Makino - 

OAB:SP-250.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Alves Mattos - 

OAB:12097-B/MT, Rogério Ferreira da Silva - OAB:7868-A

 Vistos.

Tendo em vista que mesmo intimada, a fim de se manifestar acerca do 

pedido de baixa definitiva do termo de caução, formulado pela parte 

autora, a requerida manteve-se inerte, bem como que a sentença que 

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, já transitou em julgado 

(fls. 715/715v e 722), DEFIRO o pedido de fl. 723. Assim, DETERMINO o 

levantamento da caução oferecida pela parte requerente, para concessão 

da liminar, cujo termo se encontra à fl. 532, para tanto, OFICIE-SE o 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, a 

fim de que proceda a baixa definitiva do supracitado termo de caução.

Após, tudo cumprido, não havendo outros requerimentos, no prazo de 5 

(cinco) dias, arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20266 Nr: 529-62.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Jacinta da Silva, Luiza da Silva, José Luiz da 

Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR os 

requerentes, na pessoa da advogada, para manifestar acerca do 

requerimento formulado pelo Instituto requerido, às fls. 210 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43081 Nr: 1892-74.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGeorpLMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO das partes na pessoa dos advogados, acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia 28 de fevereiro de 2020, às 

14:00 hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21295 Nr: 336-13.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Celestino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:Mat. 1963253

 Intimo o autor, na pessoa da advogada para requerer o que for de 

interesse, considerando a juntada do Oficio COREJ de fls. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21162 Nr: 206-23.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Severo de Lemos - 

OAB:Mat. 1963253

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, fls. 137, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35928 Nr: 1548-30.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Câncio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 75, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24751 Nr: 417-88.2015.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Felipe da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cavalcanti Sellmer - 

OAB:2140763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Alessandra Rossi 
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Geglini - OAB:10.914-A/MT

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 85, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 1304-04.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Caria Avelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 133, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22950 Nr: 746-37.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 122, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36755 Nr: 1947-59.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 80, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22278 Nr: 340-16.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Oliveira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 126, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20278 Nr: 541-76.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, fls. Fls. 144, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29549 Nr: 772-64.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nisse Fernandes da Silva representada por Otávio José 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 139, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31708 Nr: 1994-67.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Jardim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 100, comprovando o 
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pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36720 Nr: 1926-83.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 91, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37285 Nr: 2206-54.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Oficio COREJ, ref. 99, comprovando o 

pagamento da requisição, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado 

para requerer o que for de interesse, informando os dados necessários 

para posteriorexpedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43691 Nr: 2263-38.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyvid Batista, Adriana Flor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 Nos termos do artigo 5º,§ 3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EMBARGANTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,40 a que foi condenado nos termos da r. sentença REF.17. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os capôs com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo aos cuidados da Central de Arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41757 Nr: 1131-43.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Picolo Indústria Comércio de Madeiras Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º,§ 3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EMBARGANTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$413,40 a que foi condenado nos termos da r. sentença REF.17. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os capôs com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo aos cuidados da Central de Arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41751 Nr: 1129-73.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Domingos Riquetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º,§ 3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EMBARGANTE, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$585,29 a que foi condenado nos termos da r. sentença REF.17. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os capôs com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo aos cuidados da Central de Arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38390 Nr: 2738-28.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Mayer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:4937/RO

 Nos termos do artigo 5º,§ 3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$1.170,58, a que foi condenado nos termos da r. sentença -REF. 41 Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$585,29, para o recolhimento 

da guia de custas e R$585,29, para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os capôs com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150 Nr: 71-02.1999.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMA NEVES PESSOA, Cpf: 

35283424120, Rg: 427.975, separado(a) judicialmente, servidor público, 

Telefone (66) 96397353. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 922,63 (Novecentos e vinte e dois reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dulcinéia dos Santos 

Morimã, digitei.

Porto dos Gaúchos, 13 de janeiro de 2020

Dulcinéia dos Santos Morimã Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153 Nr: 73-69.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Neves Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Jacinto da Silva - 

OAB:4.067-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMA NEVES PESSOA, Cpf: 

35283424120, Rg: 427.975, separado(a) judicialmente, servidor público, 

Telefone (66) 96397353. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 994,93 (Novecentos e noventa e quatro reais e 

noventa e tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dulcinéia dos Santos 

Morimã, digitei.

Porto dos Gaúchos, 13 de janeiro de 2020

Dulcinéia dos Santos Morimã Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12873 Nr: 623-44.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Martinelli Santana 

de Barros - OAB:, Roberta Sales Tertuliano - OAB:1873410/PFE/MT

 Impulsiono os Autos com a finalidade de intimar o requerido, para 

apresentação das contrarrazões no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-66.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEDRETI SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINO ELIAS (RÉU)

VILSON DANIEL DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000460-66.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Adjudicação Compulsória] Autor: MARIA HELENA PEDRETI SANCHES 

Requerido: VILSON DANIEL DE OLIVEIRA e outros Vistos. Inicialmente, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como do 

artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. 

Cite-se, a parte requerida no endereço contido na inicial, dos termos da 

lide e para responder, querendo, a ação, no prazo legal (art. 335, III, CPC). 

Façam constar as advertências legais. Com a resposta, intime-se o 

requerente para manifestação, no prazo legal e, em seguida, voltem 

conclusos para decisão. Após, voltem-se os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos-MT, 8 de janeiro de 2020 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-96.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000458-96.2019.8.11.0019 Assunto: [RURAL 

(ART. 48/51)] Autor: REGINA CELIA BRITO Requerido: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação para 
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Concessão de Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de Tutela 

Antecipada proposta por REGINA CELIA BRITO, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe. Inicialmente, DEFIRO o 

pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 98 e seus incisos, 

do CPC. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente 

exordial. Não obstante o reconhecimento de que o benefício ora pleiteado 

possui natureza alimentar, a sua concessão em caráter antecipado 

precisa estar lastreada em robusto conjunto fático-probatório, sob pena 

de acarretar desequilíbrio econômico no sistema securitário. In casu, ao 

menos no presente momento, não vislumbrei nos autos, de maneira 

robusta, elementos que evidenciassem o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, posto que a prova documental colacionada 

indubitavelmente necessita de maior dilação para a análise do direito ora 

pleiteado, mormente porque a qualidade de segurado não está 

evidenciada. Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela 

parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus. Ademais, infere-se dos presentes autos que 

o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de auto composição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido de produção de provas formulado pela 

parte autora na inicial, dentre elas a testemunhal. CITE-SE o Requerido 

para que integre a lide e conteste a ação no prazo legal, ficando ciente 

desde já que, ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação, os autos 

retornarão à secretaria automaticamente. Caso a requerida apresente 

contestação, intime-se a parte autora para apresentação de impugnação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 8 de janeiro de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-06.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000464-06.2019.8.11.0019 Assunto: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

RESTABELECIMENTO] Autor: LAERCIO BATISTA Requerido: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Vistos. Trata-se 

de Ação de Concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de Tutela Antecipada, proposta por Laércio Batista, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. 

Considerando os documentos acostados aos autos pela parte autora, 

verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a 

presente exordial. DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Não obstante o 

reconhecimento de que o benefício ora pleiteado possui natureza 

alimentar, a sua concessão em caráter antecipado precisa estar lastreada 

em robusto conjunto fático-probatório, sob pena de acarretar desequilíbrio 

econômico no sistema securitário. In casu, ao menos no presente 

momento, não vislumbrei nos autos, de maneira robusta, elementos que 

evidenciassem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

posto que a prova documental colacionada indubitavelmente necessita de 

maior dilação probatória para a análise do direito ora pleiteado, mormente 

porque a incapacidade laborativa e qualidade de segurada especial da 

autora não estão totalmente evidenciada. Desse modo, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não 

preenchimento dos requisitos legais, ao menos nesse momento 

processual, postergando nova analise para quando da chegada do laudo 

pericial e manifestação das partes. Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que: I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de auto composição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. RICARDO 

SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço profissional no PSF 

URBANO, Centro, CEP: 78560-000 Porto dos Gaúchos/MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em conformidade com a Tabela V da Resolução 

CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como, seja realizado 

o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa resolução. Com a 

juntada do laudo médico, CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria 

Federal Especializada, com a remessa dos autos para, querendo 

contestação a presente demanda e, na mesma oportunidade, INTIME-SE a 

autarquia federal para se manifestar acerca do laudo pericial. Intime-se, 

ainda, a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial. Faculta-se 

às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos (§1° do art. 465, CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 08 de janeiro de 2020. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação ANEXO - QUESITOS 

UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 

2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE 

AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS 

GERAIS DO PROCESSO a) Número do processo b) Juizado/Vara II - 

DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido. V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 
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quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. QUESITOS FORMULADOS PELA DA PARTE AUTORA 01 – O 

periciando é portador de doença ou lesão? 02 – Qual ou quais? 03 – Em 

caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual? 04 - Caso o periciando esteja incapacitado, 

pode afirmar que a patologia que o acomete tem origem no exercício de 

seu trabalho habitual? 05 - Também em caso afirmativo, essa doença ou 

lesão o incapacita para o exercício de QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? 06 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade? 07 - Caso o periciando esteja incapacitado, é 

possível determinar o dia ou mês ou ano do início da DOENÇA? 08 - Caso 

o periciando esteja incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou 

ano do início da INCAPACIDADE? 09 - Com base em que documento do 

processo foi fixada a data do início da incapacidade? 10 - Caso o 

periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou 

permanente? 11 - Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, 

qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade 

temporária? 12 - Caso o periciando possua lesões consolidadas, 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas lesões resultaram 

em seqüelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia? 13 - O periciando, caso incapacitado para o 

exercício de qualquer atividade, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa?

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-35.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SARA VAZ DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000475-35.2019.8.11.0019 Assunto: [SEGURO] 

Autor: SARA VAZ DE LIMA Requerido: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a petição inicial veio 

ausente do documento que comprova o prévio requerimento 

administrativo. Atualmente está pacificado o entendimento de que é de 

mister o prévio ingresso na via administrativa, no sentido de evitar muitas 

demandas que poderiam ser equacionados nessa senda, sem qualquer 

intuito de negar acesso a uma ordem jurídica justa, a teor do art. 5.°, inciso 

XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO." (STF, RE 839314 / MA, Relator Min. Luiz Fux, julgamento 

em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO 

AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS 

DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relator 

(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 

03-06-2015) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011PUBLIC 

15-04-2011EMENT VOL-02504-01 PP-00206) Em caso semelhante, nesse 

sentido também decidiu este Egrégio Tribunal: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDÍVEL – 

RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E 

REFORMAR O JULGADO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO 

– APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO REJEITADO. A oposição de 

Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, 

contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os 

declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já 

decididas. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a exigência de 

prévio requerimento administrativo para a interposição de ação de 

cobrança de seguro DPVAT constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial, sem que caracterize lesão ou ameaça a direito, ou 

seja, afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Evidenciado o 

caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a 

multa do art. 1.026, § 2º, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o 

fim único de tentar reformar o julgado proferido no Recurso de Agravo 

Interno. (N.U 1003344-62.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). 

Destaquei Desta forma, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o referido documento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme preconizado no parágrafo único 

do art. 321 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 9 de janeiro de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000500-48.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JUELG OAB - MT14773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000500-48.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Revogação/Anulação de multa ambiental] Autor: G.L CONFINAMENTO DE 

BOVINOS LTDA Requerido: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE-SEMA Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de Auto de Infração 

e Termo de Embargo com Pedido de Tutela de Urgência que G. L. 

CONFINAMENTO DE BOVINOS – RAMAX CONFINAMENTO move em 

desfavor de SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, 

ambos devidamente qualificados. Sem delongas, tendo em vista que a 

parte autora ingressou a presente demanda em desfavor da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, órgão da administração pública 

direta, ou seja, sem personalidade jurídica própria para figurar no polo 

passivo desta ação, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, retificando o polo passivo 

da ação, fazendo constar a pessoa jurídica de Direito Público a que a 

Secretaria citada esteja vinculada, sob pena de ser indeferida a inicial, nos 

termos do art. 321 do Diploma Processual Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 15 de janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000055-93.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NEIDE MARIA EUZEBIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARLEIS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS PACOLA (REQUERIDO)

MARIA LUCIA DA CRUZ PACOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000055-93.2020.8.11.0019 Assunto: [Diligências] 

Autor: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA e outros (4) Requerido: RUBENS 

PACOLA e outros Vistos, etc. Inicialmente, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, acostar aos autos o comprovante de pagamento das 

custas de distribuição da missiva. Após cumprida a determinação acima, 

RECEBO a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme deprecado, 

podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. 

Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS 

DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de acordo com o estabelecido na 

CNGC/MT. Intime-se. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos 

Gaúchos-MT, 16 de janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-86.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE APARECIDA DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Vistos e examinados os presentes autos, registrados sob 

n.º 1000006-86.2019.811.0019, em que figura como requerente ADRIELLE 

APARECIDA DE SA, e requerido INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. 

SENTENÇA 1. Relatório Trata-se de Ação Ordinária para Concessão de 

Benefício Previdenciário, proposta por ADRIELLE APARECIDA DE SA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento de 

benefício previdenciário de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela de urgência, sustentando, para tanto, o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão. Alega, em 

síntese, que protocolou junto à requerida processo administrativo com 

pedido de auxílio-doença, isto em 04/01/2018, sendo indeferido, sob a 

alegação de que não foi comprovada a qualidade de segurado especial da 

requerente. Verbera que é trabalhadora rural, estando acometida pela 

doença de Neoplasia Maligna, razão pela qual a autora encontra-se 

impossibilitada de exercer suas atividades laborais. Com a inicial vieram os 

documentos pessoais da requerente, bem como os que pretende 

comprovar os requisitos para concessão do benefício requerido, sendo a 

assistência judiciária gratuita deferida no despacho inicial de id. 17361661, 

ocasião em que houve o indeferida a antecipação de tutela pleiteada pela 

parte requerente, bem como determinada a realização de perícia médica. 

Laudo da perícia médica acostado no id 19312270. Manifestação da 

autora acerca do Laudo Médico Pericial (id 19666333). Devidamente 

citada, a requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta, 

conforme registrado pelo sistema PJE. Decisão saneando o feito no id 

20793343. A autarquia requerida acostou documentos no id 21919432. 

Intimada para especificar as provas, a autora deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer requerimento (id 22003264). Em seguida, foram os autos 

remetidos à conclusão. É o relatório. 2. Fundamentação Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo, 

s.m.j., a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;(...)” 

Não havendo arguição de preliminares, bem como, não constatando 

irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a serem 

declaradas, passa-se diretamente ao julgamento meritório. Consigno 

então, que é hipótese de julgamento imediato do processo, uma vez que 

analisando minuciosamente os autos constato que o mesmo já se encontra 

maduro, e saneado, tendo, inclusive a parte autora deixado transcorrer o 

prazo sem requerer novas provas. Pois bem. Cumpre anotar, em análise 

meritória, que o deferimento do benefício pleiteado depende do 

atendimento de todos os requisitos elencados pela Lei. Especificamente 

para o trabalhador rural, na categoria de segurado especial. Tem-se que a 

autora não logrou êxito em comprovar os requisitos. Assim, pertinente 

consignar que a Lei nº 8.213/91 dispõe que o trabalhador rural deve 

comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. Todavia, aludido Diploma Legal, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. Para comprovar sua atividade rural a autora juntou aos 

autos os seguintes documentos: Contrato particular de parceria rural, em 

nome da autora, datado de 06/02/2017; Documentos do Sindicato dos 

Trabalhadores rurais; Declaração de cedência gratuita de imóvel para 

moradia, datado de 02/02/2017; comprovantes de residência rural, em 

nome do genitor da autora e; notas fiscais de produtos rurais, em nome da 

autora e de seu genitor, dos anos de 2007 e 2018. As provas acarreadas 

aos autos se mostram rasas e frágeis em demonstrar a qualidade de 
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segurada da autora, além disso, a grande maioria dos documentos estão 

em nome de seu genitor. Ademais, a declaração firmada por sindicato 

rural, quando não homologada pelo Ministério Público ou INSS, não se 

presta como início de prova material apto a demonstrar o labor agrícola. O 

STJ já firmou o entendimento segundo o qual somente pode ser 

reconhecida como início de prova material a declaração de sindicato dos 

trabalhadores rurais se devidamente homologada pelo Ministério Público ou 

pelo INSS, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. 

COMPROVAÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DECLARAÇÃO. 

SINDICATO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

IMPRESTABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A teor da 

jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

sindicato rural não homologada pelo Ministério Público não constitui início 

de prova material para fins de comprovação de tempo de atividade rural. 

Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.010.725/MS, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 

6/11/2012, DJe 19/11/2012; AgRg no REsp 1.171.571/SP, de minha 

relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 6/11/2012, DJe 19/11/2012; e AR 

3.202/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 23/4/2008, DJe 6/8/2008. 2. Nos termos da Súmula 168/STJ, 

não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado se 

alinha ao entendimento da jurisprudência do Tribunal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp 1140733/SP, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013). 

Negritei Somado: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. NÃO-COMPROVAÇÃO DE SEUS 

REQUISITOS. DECLARAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 

RURAIS NÃO-HOMOLOGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU PELO INSS. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA 

TESTEMUNHAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 149/STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Com efeito, a matéria dos autos 

não comporta maiores discussões no âmbito das Turmas que compõem a 

Terceira Seção deste Superior Tribunal, havendo entendimento 

predominante de que a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

sem homologação do Ministério Público ou do INSS e expedida em data 

posterior à edição da Lei 9.063/95 não configura início de prova material 

apto ao reconhecimento do tempo de serviço rural. 2. Desse modo, não 

havendo início de prova material idôneo, na forma do art. 106 da Lei 

8.213/91 e no período referente à carência, e ausente a produção de 

prova testemunhal, não há como reconhecer o direito da parte autora à 

concessão da aposentadoria por idade, como segurado especial, 

incidindo, à espécie, o óbice do verbete sumular nº 149/STJ. 3. Agravo 

regimental conhecido, porém improvido. (AgRg no REsp 739.339/CE, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

04/10/2005, DJ 14/11/2005, p. 397). Negritei Desse modo, não há nos 

autos sequer o início de prova material razoável a justificar a qualificação 

da autora como trabalhadora rural. Outrossim, no laudo pericial consta que 

a profissão declarada pela autora foi a de vendedora, sendo o tempo de 

profissão apenas de 1 (um) mês, e a atividade desenvolvida era a de 

venda de brinquedos e limpeza da loja. Ademais, verifica-se no caso em 

questão, que a autora dispensou a produção de prova testemunhal, ao 

deixar decorrer o prazo para especificar as provas. Dessa forma, 

somente a prova material no presente caso não foi capaz de comprovar a 

qualidade de segurada da requerente, bem como quando oportunizada a 

produzir demais provas a autora não se manifestou. Isso porque, em 

relação à qualidade como segurada especial da parte autora, deve ser 

registrado que alguns documentos públicos constituem prova plena dessa 

condição, tornando assim desnecessária a produção da prova 

testemunhal, não sendo o caso dos autos. Assim, por exemplo, a 

existência de anotações na CTPS em relação a vínculos rurícolas, 

registros no CNIS e documentos comprobatórios da concessão de 

benefício anterior (auxílio doença, por exemplo) demonstram cabalmente a 

vinculação ao RGPS. Na espécie, os documentos trazidos aos autos não 

comprovam, à saciedade, a condição de rurícola da parte autora. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial, in verbis: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR(A) RURAL. 

PROVA MATERIAL PLENA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR LAUDO OFICIAL. DESCABIMENTO DO 

PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. A sentença 

proferida está sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 2. No caso concreto: Laudo pericial: 

concluiu pela incapacidade parcial e temporária da parte autora (fls. 325). 

Documentos: certidão de casamento constando a profissão do cônjuge 

como agricultor (fls. 17); notas fiscais de produtos agropecuários (fls. 

20/22, 84, 86, 134/136); ITR (fls. 23/24); entrevista rural (fls. 28); termo de 

homologação de atividade rural no período de 30/07/2001 a 23/12/2002 

(fls. 30); escritura de compra e venda de imóvel rural (fls. 43/46 e 79); 

declaração de exercício de atividade rural do cônjuge (fls. 132). INFBEN: 

auxílio-doença (rural/segurado especial), com DIB: 27/12/2002 e DCB: 

31/12/2003 (fls. 209) e com DIB: 23/02/2007 e DCB: 01/08/2007 (fls. 234). 

Prova testemunha: não houve 3. Em relação à qualidade como segurado 

especial da parte autora, deve ser registrado que alguns documentos 

públicos constituem prova plena dessa condição, tornando assim 

desnecessária a produção da prova testemunhal. Assim, por exemplo, a 

existência de anotações na CTPS em relação a vínculos rurícolas, 

registros no CNIS e documentos comprobatórios da concessão de 

benefício anterior (auxílio doença, por exemplo) demonstram cabalmente a 

vinculação ao RGPS. 4. Atendidos os requisitos indispensáveis à 

concessão do benefício - comprovação da qualidade de segurado 

especial da Previdência Social e, ainda, a incapacidade (parcial e definitiva 

ou total e temporária) para o exercício de atividade laboral - mostrou-se 

correta a sentença que reconheceu à parte autora o direito ao 

auxílio-doença. 5. A prova pericial analisada demonstra a incapacidade 

laboral da parte autora com a intensidade e temporalidade compatíveis com 

o deferimento do benefício de auxílio-doença. 6. O auxílio-doença será 

mantido até que a parte autora restabeleça a sua capacidade laborativa, 

após a submissão a exame médico-pericial na via administrativa, que 

conclua pela inexistência de incapacidade. 7. O art. 62 da Lei n. 8.213/91 

afirma que o processo de reabilitação é destinado somente a quem for 

portador de incapacidade permanente. Não é a hipótese dos autos. 8. 

Termo inicial conforme item "a" da parte final do voto. 9. Correção 

monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação 

às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às 

subseqüentes, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de 

quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês. 10. Nos feitos processados 

perante a Justiça Estadual o INSS é isento do pagamento de custas nos 

estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Piauí. 11. 

Honorários fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença. 12. Relativamente ao adiantamento da 

prestação jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos 

exigidos no art. 273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º, do 

mesmo Diploma, fica esta providência efetivamente assegurada na 

hipótese dos autos, já que a conclusão daqui emergente é na direção da 

concessão do benefício. 13. Em qualquer das hipóteses supra fica 

expressamente afastada a fixação prévia de multa, sanção esta que 

somente é aplicável na hipótese de efetivo descumprimento do comando 

relativo à implantação do benefício. 14. Apelação da parte autora não 

prov ida e remessa of ic ia l  parc ia lmente prov ida.  (AC 

0008382-79.2011.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO 

MORAES, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 09/10/2015 PAG 1390.). A 

prova produzida nos autos indica que a autora não exerce atividade rural 

em regime de economia familiar. Trabalhar na roça, como se costuma 

dizer, não significa o mesmo de segurado especial da previdência social: 

este, além do exercício de atividade rural, requer que tal atividade seja 

exercida sob o regime de economia familiar, entendido assim quando o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e que não haja 

outra fonte de rendimento a tornar a atividade rural prescindível 

financeiramente. Assim, além de todo exposto, é pertinente anotar que a 

requerida trouxe aos autos CNIS do esposo da autora, no qual constam 

vários vínculos empregatícios. Portanto, não tendo a requerente logrado 

êxito em comprovar a sua atividade rurícola durante o período de carência 

exigido na espécie, deve o seu pedido ser julgado improcedente. 3. 

Dispositivo Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Auxílio-doença 

e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta por ADRIELLE APARECIDA DE 

SA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 

4. Providências Finais Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO 

a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO 

em 10%, calculado com base no valor da causa. No entanto, em face da 
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gratuidade antes deferida, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da presente sentença, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15. 

INTIME-SE a parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Uma vez precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 10 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-33.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000027-33.2017.8.11.0019; Valor causa: R$ 11.440,65; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 8 de janeiro de 

2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-13.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000039-13.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 7.920,45; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 8 de janeiro de 

2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000062-56.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000062-56.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 6.193,27; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de janeiro de 

2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000059-04.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000059-04.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 5.379,06; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de janeiro de 

2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-79.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000054-79.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 14.870,19; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de janeiro de 

2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010068-37.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MACHADO DE SOUSA OAB - MT23163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

8010068-37.2017.8.11.0019; Valor causa: R$ 5.280,30; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de janeiro de 

2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-07.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000074-07.2017.8.11.0019; Valor causa: R$ 9.680,55; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Verifica-se a juntada dos cálculos, assim, 

INTIMEM-SE as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de janeiro de 

2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000148-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NAILCE FRANCISCA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000148-27.2018.8.11.0019 Valor da causa: R$ 8.074,56 

ESPÉCIE: [ESPÉCIES DE CONTRATOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111) POLO ATIVO: Nome: NAILCE FRANCISCA DE MELO, Endereço: 

FINAL DA RUA DO POSTO DE GASOLINA, DISTRITO DE NOVO PARANÁ, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - ME, Endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 2667, SALA 04, CENTRO, ALTA FLORESTA 

- MT - CEP: 78580-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte 

autora para se manifestar o que entender de direito, acerca da carta 

precatória juntada aos autos(ID- 25817099). conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. PORTO DOS GAÚCHOS, 10 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-97.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Ole Bonssucesso Consignados S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000445-97.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 563,96; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Defeito, nulidade ou 

anulação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Diante da decisão (ID-26503341) que determinou 

a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, procedi o cancelamento 

da audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2020 em razão de não 

haver tempo hábil para cumprimento entre o recebimento da emenda e da 

data designada. Assim, intimo a parte requerente acerca do cancelamento 

da audiência. PORTO DOS GAÚCHOS, 13 de janeiro de 2020 TANIA 

ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-63.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO SANTOS RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000165-63.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 2.599,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Promovo a intimação da(s) parte(s) para se 

manifestarem no prazo de 05 dias, quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal, requerendo o que entender de direito. PORTO DOS GAÚCHOS, 

13 de janeiro de 2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-63.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO SANTOS RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000165-63.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 2.599,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Promovo a intimação da(s) parte(s) para se 

manifestarem no prazo de 05 dias, quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal, requerendo o que entender de direito. PORTO DOS GAÚCHOS, 

13 de janeiro de 2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-63.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO SANTOS RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000165-63.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 2.599,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Promovo a intimação da(s) parte(s) para se 

manifestarem no prazo de 05 dias, quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal, requerendo o que entender de direito. PORTO DOS GAÚCHOS, 

13 de janeiro de 2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-51.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000461-51.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 28.251,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que procedi 

o cancelamento da audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2020 

em razão de não haver tempo hábil para o cumprimento. Assim, INTIMO AS 

PARTES da designação de audiência de conciliação para o dia 05 de 

março de 2020, às 14h:00. PORTO DOS GAÚCHOS, 15 de janeiro de 2020 

TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-51.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000461-51.2019.8.11.0019; Valor causa: R$ 28.251,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que procedi 

o cancelamento da audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2020 

em razão de não haver tempo hábil para o cumprimento. Assim, INTIMO AS 

PARTES da designação de audiência de conciliação para o dia 05 de 

março de 2020, às 14h:00. PORTO DOS GAÚCHOS, 15 de janeiro de 2020 

TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-50.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MACEDO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 1000043-50.2018.8.11.0019 Valor da 

causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDINA MACEDO RAMIRES, Endereço: RUA RUDY GILBERTO 

WHAITEIR, 29, QUADRA 104, CRECHE, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO, Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, para se manifestar acerca da petição(id 28054119 

),documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-32.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE KORB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 8010036-32.2017.8.11.0019 Valor da causa: R$ 14.460,96 

ESPÉCIE: [Liquidação / Cumprimento / Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: LIANE KORB, Endereço: Rua 

TRAVESSA DA PAZ, 191, W, JARDIM BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 POLO PASSIVO: Nome: EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA, 

Endereço: RUA BAURU, 95, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se 

manifestar acerca da juntada da carta precatória, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso) PORTO DOS GAÚCHOS, 20 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-51.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Processo: 

1000461-51.2019.8.11.0019. REQUERENTE: ODAIR JOSE DE MELO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO>CONCESSÃO 

TUTELA ANTECIPADA Vistos. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com 

pedido de antecipação de tutela, que ODAIR JOSE DE MELO move em 

desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pretendendo o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

suficientes à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome no 

SERASA, a qual foi inserida pela empresa reclamada. Alega que nunca 

abriu conta no banco requerido, da mesma forma jamais solicitou ou 

utilizou cartão de crédito da instituição financeira requerida. Pugna pela 

antecipação da tutela, para que seja determinado ao requerido que exclua 

o nome do requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. É 

o relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320, do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. Insta 

consignar que a tutela de urgência cautelar deve corresponder à garantia 

do provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir e garantir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 
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urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o requerente 

demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada 

com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Com efeito, da análise da exposição fática, verifica-se que o autor merece 

o deferimento da tutela específica pleiteada, ante a impossibilidade de se 

produzir prova negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o 

requerente alega que não contratou os serviços da empresa reclamada, 

que não autorizou a abertura de conta bancária, não havendo contrato 

que justifique o débito em questão. Pugnando o requerente, em tutela 

antecipada, que seja retirado seu nome nos cadastros de órgãos de 

restrição de crédito. É inegável que a efetivação do protesto/negativação 

causará severo transtorno ao requerente, podendo refletir em 

expressivos prejuízos à sua situação, tais como inviabilização de 

negócios pela restrição comercial imposta, restrição de crédito, que 

normalmente exigem nome não protestado ou não inscrito para liberar 

dinheiro ou contratar com o poder público, entre outros danos à pessoa 

atuante no mercado em geral. A efetivação da restrição ensejará, de 

imediato, cerceamento das perspectivas de crédito do requerente, 

resultando, inclusive, em abalo à sua reputação na praça ou limitando 

suas possibilidades de captação de recursos, se divulgada informação 

que promana dificuldades financeiras, como é o caso de uma inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito, meio vexatório, o que, por si, é causa 

suficiente para o acolhimento do pedido no que tange ao perigo da 

demora, máxime quando utilizado exclusivamente como mecanismo 

arbitrário de cobrança e não para prevenir direitos, como de regra. Dessa 

forma, torna-se imperativa a determinação por este juízo da retirada da 

negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

até o julgamento definitivo desta demanda, para evitar prejuízos de difícil 

reparação. Nestes termos, as alegações da parte requerente, por ora, 

apresentam-se plausíveis, assim, numa análise ainda que perfunctória dos 

fatos, única factível nessa quadra ainda incipiente do processado, insta 

motivos razoáveis a determinar a concessão da medida. Por fim, 

observa-se ainda que a concessão da medida antecipatória não trará 

nenhuma consequência irreparável ao requerido, pois caso ao final a 

demanda seja julgada improcedente, poderá incluir novamente o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. “Ex positis”, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, presentes os pressupostos legais, 

DEFIRO a tutela especifica. Assim, DETERMINO a utilização do sistema 

SERASAJUD ou, na sua ausência, expedição de ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito, para que no prazo de 10 (dez) dias, exclua a 

inscrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, incluída 

pela parte reclamada. INTIME-SE a parte requerida para que 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante pelo débito 

em questão até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de aplicação de 

multa diária, em caso de descumprimento da presente decisão. Outrossim, 

com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte requerida o encargo da prova. Cite-se a parte 

Reclamada para comparecimento em audiência de conciliação já 

designada, fazendo constar do mandado que o não comparecimento da 

parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte reclamante, bem como a ausência da parte reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 07 de janeiro 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000474-50.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS PROCESSO 

1000474-50.2019.8.11.0019 Vistos. I – INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto 

ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, tendo o exequente 

comprovado o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos 

do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, 

podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – Não opostos 

embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, DETERMINO 

que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja 

superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de Pagamento 

– Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei Estadual nº 

10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, deverá ser 

efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 

3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

em especial, a identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título 

de impostos e contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias 

necessárias dos documentos constantes da presente execução ao 

Departamento responsável para que proceda a liquidação do valor; V – 

Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para 

que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

PORTO DOS GAÚCHOS, 8 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito em Cumulação. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 

1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 - 

TELEFONE: (66) 35261239

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000503-03.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONI CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

REQUERENTE: MARCOS DIONI CANDIDO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em que o autor afirma 

que a requerida emitiu fatura de cobrança especificando o consumo de 

energia e a cobrança de valores desproporcionais às médias, medidas e 

cobradas, nos meses anteriores da unidade consumidora de n.º 

6/1237663-8. Preliminarmente, a parte autora no seu pedido de item “h” 

pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento das custas com 

perícia, exames, laudos e vistorias, sendo a perícia no presente caso 

inerente aos registros de consumo e faturamento para apurar os valores. 

Ora, é sabido que no Juizado Especial não é possível a realização de 

prova pericial, nos termos do artigo 33, da lei 9099/95. O Enunciado 54 do 
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Fonaje salienta que “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. Faculto, pois, nos termos do artigo 321 e seu parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, que se emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da necessidade da realização de prova pericial, uma 

vez que é inadmissível pelo procedimento previsto na Lei do Juizado 

Especial Cível (Lei n.º 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos 

/MT, 13 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-62.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MAURICIO BUNDCHEN (REQUERENTE)

AUTO POSTO PARAISO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DA SILVA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000124-62.2019.8.11.0019. REQUERENTE: AUTO POSTO PARAISO LTDA 

- EPP, EDER MAURICIO BUNDCHEN REQUERIDO: CLAUDINEI DA SILVA 

MACHADO Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Compulsando os autos denoto que foi 

redesignada audiência de conciliação para o dia 11 de outubro de 2019, 

saindo o promovente devidamente intimado da audiência de id 22684287. 

Todavia, apesar de devidamente intimado, o promovente não compareceu 

à audiência de conciliação designada, tampouco apresentou qualquer 

justificativa, conforme termo de audiência acostado nos autos (id. 

24900125). Destarte, a parte promovente não justificou a sua ausência na 

audiência de conciliação, sendo a sua presença obrigatória. Desse modo, 

o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o art. 51 da Lei nº 

9.099/1995: Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Ex positis, valendo-se do que dispõe a Lei 9.099/1995, em 

seu art. 51, inciso I, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com a condenação da parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, a teor do disposto no Enunciado nº 28 do FONAJE. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa e comunicações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos, 08 

de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-87.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BUDKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000090-87.2019.8.11.0019. REQUERENTE: LEANDRO BUDKE 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Dispensado relatório. Decreto revel a 

reclamada, visto que devidamente intimada deixou de comparecer em 

audiência de conciliação, além de não ter apresentado defesa. O pedido é 

de reparação por dano moral decorrente de atraso de voo. A hipótese é 

de improcedência do pedido. Cabe neste momento elucidar que a revelia 

não tem condão de retirar do reclamante a necessidade de provar 

minimamente suas legações. No caso, os documentos acostados permitem 

identificar que não houve atraso para o embarque/conexão superior a 04 

(quatro) horas. Aduz o reclamante que a companhia aérea reclamada 

seria responsável pelo voo Cuiabá-Bogotá com conexão em São Paulo. 

Que ficaria 1 dia em Bogotá e de lá iria para Cancun-México onde passaria 

suas férias. Contudo, a conexão teve atraso de duas horas, e neste 

momento o reclamante decidiu por desistir de toda a viagem, até a viagem 

para Cancun onde passaria as férias. Ao que requerem indenização por 

danos morais. Primeiramente, cabe elucidar sobre o atraso da conexão, 

conforme narrativa do reclamante, o voo de conexão São Paulo – Bogotá 

estava atrasado por somente 2 horas quando o reclamante decidiu desistir 

de toda a viagem. Neste ponto a legislação brasileira é clara, na qual 

somente atrasos superiores a 4 horas geram direito à indenização, como o 

atraso comprovado nos autos foi de apenas duas horas, não há que se 

falar em indenização no caso. A própria resolução regulamentadora da 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL impõe sanções mais severas em 

casos de atraso superior a 4 horas, situação jurídica que força 

reconhecer que se apresentam previsíveis e justificados eventuais 

atrasos, os quais podem decorrer de infinitos fatores principalmente em se 

considerando a complexidade de operações da malha aérea brasileira. 

Nesse sentido o julgado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

NACIONAL INFERIOR A QUATRO HORAS. FATO QUE NÃO CONSTITUI 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71003160579, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/04/2012). Segundo, 

não há nexo de causalidade entre o atraso de 2 horas do voo (conduta da 

reclamada) e o não usufruto do restante da viagem, pois a empresa 

reclamada somente é responsável pelo trecho por ela operado, 

Cuiabá-Bogotá, o qual teve atraso de duas horas, não sendo responsável 

por voos adquiridos em outras companhias aéreas, como também pelo voo 

de retorno para Cuiabá, visto que o reclamante decidiu por conta própria 

desistir da viagem e retornar a Cuiabá, antes das 4 horas de atraso do 

voo, tendo a cia aérea fornecido o remarcação dos bilhetes adquiridos. 

Desta forma, não há como reconhecer o nexo de causalidade entre a 

conduta da reclamada e a não continuidade dos planos de férias do 

reclamante. Ademais, em que pesem as razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) MM(a). 

Juiz(a) de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. PORTO DOS GAÚCHOS, 08 de Janeiro de 2020 Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 001/2020-CPAN completo, que torna público a DATA E LOCAL 

PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS para recrutamento de estagiários de 

ensino superior e médio da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 562-58.2014.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Silva Peres, Hubson Silva Peres, Ronas Silva 

Peres, Ronival Silva Peres, Katiane Silva Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001949-18.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRON MARQUES PARREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001949-18.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

IRON MARQUES PARREIRA Considerando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para as 

devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de dezembro 

de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000147-82.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MOITINHA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Considerando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretaria para as 

devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 31 de dezembro 

de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001753-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DILMACY SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE SILVA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001753-48.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DILMACY SILVA CRUZ REQUERIDO: GLEICIANE SILVA 

CRUZ Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 

1635, designando esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 

1° e 2° vara desta Comarca, de modo que passou exercer 

simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do Araguaia-MT e 

Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta inviabilizada a realização 

da audiência outrora designada, em razão da colidência de pautas entre 

as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos motivos acima expostos, 

suspendo por ora a solenidade anteriormente agendada até a ulterior 

readequação de pauta. Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001650-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001650-41.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, foi 

publicada a Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para 

jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que 

passou exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta 

inviabilizada a realização da audiência outrora designada, em razão da 

colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de 

São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos 

motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada até a ulterior readequação de pauta. Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001381-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001381-02.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, foi 

publicada a Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para 

jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que 

passou exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta 

inviabilizada a realização da audiência outrora designada, em razão da 

colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de 

São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos 

motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada até a ulterior readequação de pauta. Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON MOTA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001107-72.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NAILTON MOTA DE AZEVEDO RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, 

foi publicada a Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para 

jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que 

passou exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta 

inviabilizada a realização da audiência outrora designada, em razão da 

colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de 

São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos 

motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada até a ulterior readequação de pauta. Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CORACY ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000547-33.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CORACY ALVES DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, foi 

publicada a Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para 

jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que 

passou exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta 

inviabilizada a realização da audiência outrora designada, em razão da 

colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de 

São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos 

motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada até a ulterior readequação de pauta. Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001114-30.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IAPIREI VALENTIM TAPIRAPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001114-30.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IAPIREI VALENTIM TAPIRAPE RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, foi 

publicada a Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para 

jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que 

passou exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta 

inviabilizada a realização da audiência outrora designada, em razão da 

colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de 

São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos 

motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada até a ulterior readequação de pauta. Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001798-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PANZARINI OAB - MT0010426A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MOTA (REQUERIDO)

ADEMIR ANTONIO LANG (REQUERIDO)

BENEDITO MISRE DA SILVA E OUTROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE Certidão Certifico para os devidos fins que, o 

documento juntado nos autos foi recebido via malote digital, conforme 

anexo, contudo no envio via malote digital não há indicação do número 

destes autos de código nº 1001798-52.2019.8.11.0059, mas somente a 

menção no documento que:, "[...] deverá ser encaminhado em aditamento 

a carta precatória que tramita na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT 

[...]". Considerando que trata-se de um aditamento e que em nosso sistema 

consta carta precatória aguardando manifestação do juízo deprecante, 

procedi a juntada do referido documento para o prosseguimento no feito e 

cumprimento da carta precatória. O referido é verdade e dou fé. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 13 de janeiro de 2020. LIGIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição SEDE DO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 TELEFONE: (66) 35691216

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000045-26.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Ivone Farinelli (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO AVELAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000045-26.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: IVONE FARINELLI REQUERIDO: HILARIO AVELAR Oficie-se 

ao juízo deprecante, para, em 15 (quinze) dias, encaminhar os 
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documentos necessários (cópia da petição inicial, dentre outros), a fim de 

instruir a presente missiva. Com a juntada, cumpra-se conforme 

deprecado. Aguarde-se pelo prazo previsto na CNGC, nada sendo 

providenciado, devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000011-51.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000011-51.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ROSIENE TAVARES DA SILVA RÉU: AUGUSTINHO MAURICIO 

DA SILVA JUNIOR Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, 

do CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato que a relação 

de parentesco entre o filho menor e a parte requerente restou 

demonstrada. Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos 

artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a 

idade do menor, bem como que é obrigação dos genitores providenciarem 

o sustento dos filhos e sopesando, ainda, o oferecimento espontâneo de 

alimentos pelo requerente, arbitro os alimentos provisórios em 30% do 

salário mínimo, devidos a partir da citação mais 50% das despesas 

extraordinárias devidamente comprovadas, isso, para possibilitar a 

satisfação das necessidades mínimas da criança e o adimplemento por 

parte do Requerente. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2020, às 14h30min 

(horário oficial do Estado do Mato Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 

do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será 

citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Caso a parte autora tenha 

indicado o número da conta bancária para depósito, conste no mandado 

de citação. Quanto aos demais pedidos, serão analisados, caso não haja 

acordo, após a audiência de conciliação e apresentação de contestação 

pelo requerido. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000012-36.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Ponderando as argumentações da parte autora, defiro os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2020, 

às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º 

do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-64.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTIN RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

JOÃO BATISTA FERREIRA TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000036-64.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARILENE FERREIRA TAVARES REQUERIDO: JOÃO 

BATISTA FERREIRA TAVARES, AUGUSTIN RODRIGUES FERREIRA Diante 

da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do CPC, processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Diante do 

que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de março de 2020, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado 

por meio do advogado e o passivo será citado, no máximo, 20(vinte) dias 

antes da audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público. 

Ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15(quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000048-78.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TAVARES DE BRITO OAB - GO7767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAIRO MONTEIRO SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000048-78.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUZIA ALVES RAMOS REQUERIDO: JOSE JAIRO 

MONTEIRO SALES Vistos. Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta 

por Luzia Aves Ramos Sales em face de José Jairo Monteiro Sales, já 

qualificados nos autos. A exordial foi protocolada na Comarca de 

Goiás/GO, local em que a autora reside, sendo posteriormente 

encaminhada para esta Comarca haja vista a declaração de incompetência 

absoluta daquele juízo. Pois bem. Diante da previsão legal contida no artigo 

189, inciso II, do Novo CPC, processe-se em segredo de justiça. 

Ponderando as argumentações da parte autora, defiro os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, 
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designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2020, às 

15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º 

do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000813-83.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO EGITO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE ALVARÁ N.° 01/2020 Dados do processo: Número 

1000813-83.2019.8.11.0059; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DO EGITO NUNES 

DE OLIVEIRA Pessoa Autorizada: MARIA DO EGITO NUNES DE OLIVEIRA, 

Rua Bartolomeu, 36, Vila Nova, CONFRESA/MT - CEP: 78.652-000 

Destinatário: Caixa Econômica Federal Finalidade: O alvará judicial autoriza 

a requerente Sra. Maria do Egito Nunes de Oliveira receber todos os 

valores, com seus rendimentos, os quais se encontram depositados em 

conta individual do PIS/PASEP e do FGTS, de titularidade do falecido 

JADERSON NUNES DE OLIVEIRA, junto à Caixa Econômica Federal. A(s) 

pessoa(s) acima nominada(s) e qualificada(s), física(s) ou jurídica(s), 

fica(m) autorizada(s), pelo presente, a praticar(em) o(s) ato(s) acima 

especificado(s) no campo "FINALIDADE". PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito SEDE DO 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000049-63.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. (REQUERENTE)

C. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. P. A. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000049-63.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: CENY DE SOUSA BARREIRA, JEOVANE PEREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Abra-se vista ao 

Ministério Público. Após, retornem conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000049-63.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. (REQUERENTE)

C. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. D. P. A. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000049-63.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: CENY DE SOUSA BARREIRA, JEOVANE PEREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Abra-se vista ao 

Ministério Público. Após, retornem conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-89.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000002-89.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: MARCAL PEREIRA 

DA SILVA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de MARCAL PEREIRA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos em referência, pleiteando liminarmente a busca e 

apreensão do seguinte bem: VEÍCULO MARCA: RENAULT, MODELO: 

SANDERO PRI-1616V, ANO FABRICAÇÃO: 2008, COR: PRATA, CHASSI: 

93YBSR2VH9J076885, PLACA: JHN4078. Argumenta a parte autora que 

concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 12.886,55 (doze 

mil, oitocentos e oitenta seis reais e cinquenta e cinco centavos) por meio 

de um contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para 

ser restituído por meio de 48(quarenta e oito) parcelas mensais e 

sucessivas no valor de R$ 494,20. Ocorre que a parte requerida 

encontra-se inadimplente desde 25.04.2019, importando o débito das 

parcelas vencidas no valor de R$ 17.081,26, sendo o total para purgação 

da mora. Não obstante as tentativas amigáveis solicitando a devolução do 

bem em troca da quitação do débito, a requerente não obteve a satisfação 

do seu direito, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da 

ação. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/59. É o breve relato. 

Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015 a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz 

aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte requerida por 

meio da efetivação de protesto por edital, após esgotados os meios de 

localização do devedor por notificação extrajudicial pessoal (fls. 42/50). 

Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do deferimento da 

medida pleiteada, que se encontra representado pelo receio do requerido 

vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo perecer. Por outro lado, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória 

pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem, procedendo-se novamente a notificação 

extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. 

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do 

veículo MARCA: RENAULT, MODELO: SANDERO PRI-1616V, ANO 

FABRICAÇÃO: 2008, COR: PRATA, CHASSI: 93YBSR2VH9J076885, 

PLACA: JHN4078., descrito no contrato juntado ao feito. Deposite-o em 

mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de 

compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de 

conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora pelo 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 
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bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) 

nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 334 do CPC. 

No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 

de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que 

a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002501-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002501-80.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: IVONETE LOPES SAMPAIO BV. FINANCEIRA 

S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de IVONETE LOPES SAMPAIO, devidamente 

qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte 

bem: VEÍCULO MARCA HONDA, MODELO CIVIC (N GERAÇÃO) LXR 2.0 

16V, CHASSI n.º 93HFB9640EZ146243, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, COR 

PRETA, PLACA ONL-3866. Argumenta a parte autora que concedeu ao 

requerido um financiamento no valor de R$ 50.882,14 (cinquenta mil, 

oitocentos e oitenta dois reais e sessenta e um centavos) por meio de um 

contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para ser 

restituído por meio de 36(trinta e seis) prestações mensais. Ocorre que a 

parte requerida encontra-se inadimplente desde 23.03.2019, sendo o total 

para purgação da mora no valor de R$ 61.402,42. Não obstante as 

tentativas amigáveis solicitando a devolução do bem em troca da quitação 

do débito, a requerente não obteve a satisfação do seu direito, não 

restando outra alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial, 

vieram os documentos de fls. 06/28. Determinada a emenda da inicial para 

comprovação do recolhimento das custas judiciais, as guias foram 

juntadas às fls. 31/33. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do 

CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido liminar 

merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) 

da parte requerida por meio da efetivação de protesto por edital (fls. 

21/23), após esgotados os meios de localização do devedor por 

notificação extrajudicial pessoal. Encontra-se presente ainda o perigo 

grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra 

representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos 

e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, 

do CPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata 

Busca e Apreensão do VEÍCULO MARCA HONDA, MODELO CIVIC (N 

GERAÇÃO) LXR 2.0 16V, CHASSI n.º 93HFB9640EZ146243, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2013, COR PRETA, PLACA ONL-3866, descrito no contrato 

juntado ao feito. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte 

autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o estado de conservação do bem. Diante da manifestação da parte 

autora pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do CPC. No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002570-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002570-15.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARTA CASTRO DA SILVA BV FINANCEIRA 

S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de MARTA CASTRO DA SILVA, devidamente 

qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte 

bem: VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN - JETTA COMFORTLI – ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2010/2011 – COR: PRETA – PLACA: ATP-4251 – CHASSI: 

3VWBJ21KXBM035790 – RENAVAN 0283193093. Argumenta a parte 

autora que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 

45.984,48 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta quatro reais e 

quarenta e oito centavos) por meio de um contrato de financiamento, 

garantido por alienação fiduciária, para ser restituído por meio de 

48(quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 

958,01. Ocorre que a parte requerida encontra-se inadimplente desde 

25.07.2019, com o valor do débito em R$ 7.431,16, sendo o total para 

purgação da mora na quantia de R$ 36.187,21. Não obstante as tentativas 

amigáveis solicitando a devolução do bem em troca da quitação do débito, 

a requerente não obteve a satisfação do seu direito, não restando outra 

alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial, vieram os 

documentos de fls. 06/39. As guias de recolhimento das custas judiciais 

foram juntadas às fls. 41/45. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 

300 do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da 

inadimplência (mora) da parte requerida por meio da notificação 

extrajudicial pessoal (fls. 38/39). Encontra-se presente ainda o perigo 

grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra 

representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos 

e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, 

do CPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata 

Busca e Apreensão do VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN - JETTA 

COMFORTLI – ANO DE FABRICAÇÃO: 2010/2011 – COR: PRETA – PLACA: 

ATP-4251 – CHASSI: 3VWBJ21KXBM035790 – RENAVAN 0283193093, 

descrito no contrato juntado ao feito. Deposite-o em mãos da pessoa a ser 

indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. Diante da 

manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, bem como pela ausência de 

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, deixo de 

designar audiência prevista no art. 334 do CPC. No prazo de 05 dias, a 

parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual 
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o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15(quinze) dias 

contados da execução da liminar, fazendo constar que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-94.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE CAMILA CAETANO DE CAMPOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000034-94.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: RAIANE CAMILA 

CAETANO DE CAMPOS SOUZA BANCO J. SAFRA S/A, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de RAIANE CAMILA CAETANO DE CAMPOS 

SOUZA, devidamente qualificados, pleiteando liminarmente a busca e 

apreensão do seguinte bem: VEÍCULO MARCA HYUNDAI/HB20 1.6A 

PREM, MODELO HB20 1.6A PREM, CHASSI n.º 9BHBH51DBKP945498, 

ANO: 2019, COR BRANCA, PLACA QCU-3059, RENAVAM 01170184321. 

Argumenta a parte autora que concedeu ao requerido um financiamento 

no valor de R$ 51.090,00 (cinquenta e um mil, e noventa reais) por meio de 

um contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para ser 

restituído por meio de 48(quarenta e oito) prestações mensais e 

sucessivas no valor de R$ 1.567,11. Ocorre que a parte requerida 

encontra-se inadimplente desde 22.10.2019, sendo o total para purgação 

da mora em R$ 47.357,55. Não obstante as tentativas amigáveis 

solicitando a devolução do bem em troca da quitação do débito, a 

requerente não obteve a satisfação do seu direito, não restando outra 

alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial, vieram 

documentos. Em seguida, foi juntado o recolhimento das custas judiciais. É 

o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte 

requerida por meio da efetivação de notificação extrajudicial pessoal (fls. 

51/53). Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do 

deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo 

receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo 

perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do CPC, 

a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente a 

notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a prestação de 

caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e 

Apreensão do VEÍCULO MARCA HYUNDAI/HB20 1.6A PREM, MODELO 

HB20 1.6A PREM, CHASSI n.º 9BHBH51DBKP945498, ANO: 2019, COR 

BRANCA, PLACA QCU-3059, RENAVAM 01170184321, descrito no 

contrato juntado ao feito. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada 

pela parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. Diante da 

manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, bem como pela ausência de 

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, deixo de 

designar audiência prevista no art. 334 do CPC. No prazo de 05 dias, a 

parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15(quinze) dias 

contados da execução da liminar, fazendo constar que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001753-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DILMACY SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE SILVA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001753-48.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DILMACY SILVA CRUZ REQUERIDO: GLEICIANE SILVA 

CRUZ Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 

1635, designando esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 

1° e 2° vara desta Comarca, de modo que passou exercer 

simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do Araguaia-MT e 

Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta inviabilizada a realização 

da audiência outrora designada, em razão da colidência de pautas entre 

as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos motivos acima expostos, 

suspendo por ora a solenidade anteriormente agendada até a ulterior 

readequação de pauta. Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002295-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002295-66.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELAINE DE FREITAS CARNEIRO REQUERIDO: JONAS 

ALVES DE FREITAS Vistos. Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a 

Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para jurisdicionar 

cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que passou 

exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta 

inviabilizada a realização da audiência outrora designada, em razão da 

colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de 

São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos 

motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada até a ulterior readequação de pauta. Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-61.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

KARIELLY RHIS DE SOUSA OAB - 046.973.071-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000075-61.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): M. F. R. REPRESENTANTE: KARIELLY RHIS DE SOUSA REU: 
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DEMERSON FERREIRA DA SILVA Diante da previsão legal contida no artigo 

189, inciso II, do CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato 

que a relação de parentesco entre o filho menor e a parte requerida restou 

demonstrada. Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos 

artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a 

idade dos menores, bem como que é obrigação dos genitores 

providenciarem o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de 

elementos que comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos 

a partir da citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades 

mínimas da prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que 

dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de fevereiro de 2020, às 17h30min(horário oficial do Estado do Mato 

Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado 

por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias 

antes da audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. Os demais pedidos serão analisados 

após a realização da audiência retro designada, caso não haja acordo. O 

início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do CPC. Caso a parte autora tenha indicado o número 

da conta bancária para depósito, conste no mandado de citação. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-61.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

KARIELLY RHIS DE SOUSA OAB - 046.973.071-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000075-61.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): M. F. R. REPRESENTANTE: KARIELLY RHIS DE SOUSA REU: 

DEMERSON FERREIRA DA SILVA Diante da previsão legal contida no artigo 

189, inciso II, do CPC, processe-se em segredo de justiça. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, constato 

que a relação de parentesco entre o filho menor e a parte requerida restou 

demonstrada. Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos 

artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a 

idade dos menores, bem como que é obrigação dos genitores 

providenciarem o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de 

elementos que comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos 

a partir da citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades 

mínimas da prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que 

dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de fevereiro de 2020, às 17h30min(horário oficial do Estado do Mato 

Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado 

por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias 

antes da audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, 

ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. Os demais pedidos serão analisados 

após a realização da audiência retro designada, caso não haja acordo. O 

início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do CPC. Caso a parte autora tenha indicado o número 

da conta bancária para depósito, conste no mandado de citação. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92414 Nr: 10658-30.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RR, RHRDP, IPRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento de 

alimentos na importância de 30% salário mínimo, a ser depositado até o dia 

10 de cada mês na conta da genitora (agência 3989-6, Conta Pupança 

17.813-6), além de 50% das despesas extraordinárias com os infantes 

(material escolar, despesas com saúde, vestimentas, entre outros), 

devidamente comprovados mediante nota fiscal.Ao mesmo tempo, 

CONCEDO a guarda da menor I.P.R.P. a sua genitora Sra. ROSELAINE 

RIBEIRO.Consigno que, no período de férias escolares, a criança deverá 

permanecer 15 (quinze) dias com o pai e 15 (quinze) dias com a mãe, sem 

prejuízo de outras épocas dos anos que as partes acordarem, como por 

exemplo, finais de semana e/ou feriados alternados. Condeno o requerido 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor da causa. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17398 Nr: 1242-82.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Barbosa Lima, BLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento do benefício assistencial de Amparo Social a Pessoa 

Portadora de Deficiência - LOAS, no valor de um salário mínimo, em favor 

da parte requerente, desde 28.11.2007 - fl. 51, data do indeferimento 

administrativo-DER.Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 
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benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47966 Nr: 3740-49.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cavalcante de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronio Condão Barros Milhomem, Luiz Marques 

da Silva, MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A/MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 647-15.2012.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peraci da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Gilberto Louredo da Silva - OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de interdito 

proibitório e o pedido assistencial de retenção por benfeitorias e JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para o fim de reintegrar RAUL 

MACHADO DE MENDONÇA e DORACI MACHADO DE MENDONÇA, 

qualificados nos autos, na posse da área rural especificada na 

exordial.CONDENO o autor e o assistente litisconsorcial ao pagamento das 

custas e despesas processuais, assim como ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º, do CPC), na proporção de 50% para cada um.Após o 

trânsito em julgado, determino a expedição do respectivo mandado de 

reintegração de posse em favor do requeridos.Cumprida a ordem de 

reintegração, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

mediante as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 41408 Nr: 26799-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Vicente, Antônio Zacarias da Silva, 

Agropecuária São João da Liberdade Ltda, Sebastião Zorzeto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo José Macena Tonani - 

OAB:204301, Luiz Garcia Parra - OAB:108295, Vinicius de Melo 

Ribeiro - OAB:14.977 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Vieira Santos - 

OAB:OAB/MT 18830-A, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES:

 "Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de cinco dias. Caso concordem com o valor, desde já, determino 

que a parte autora deposite o valor total da perícia, eis que a perícia foi 

pleiteada pela demandante, nos termos do artigo 95, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 56221 Nr: 1113-04.2015.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão de ref.48, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 98582 Nr: 1801-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARM, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial retro.

Assim sendo, intime-se a parte autora pessoalmente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado do requerido, sob pena 

de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 62841 Nr: 487-48.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JCF, KCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Vistos.

 Intime-se o exequente, por intermédio de seu advogado constituído para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 89260 Nr: 8874-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKFA, ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAv"dL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoela da Silva Antunes - 

OAB:MT 23918, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Vistos.

Considerando a vinculação dos valores, foi expedido nesta data o 

competente alvará eletrônico, consoante anexo.

No mais, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito em 

05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50474 Nr: 402-33.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Duarte Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51212 Nr: 1026-82.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duarte Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51370 Nr: 1166-19.2014.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duarte Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8845 Nr: 1223-18.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Augusto de Oliveira, Oneide Simonette do Amaral, 

José Miguel Fernandes Naves, alcunha "Zezinho", João Milzanyr Esteves 

Galvão, Regiane Luz Oliveira Simonette, Cleuza Lopes Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Couto Cardone, Fabiana do Couto 

Ribeiro Cardone, Itamar Ribeiro da Silva, Maria do Carmo Couto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clara Holleben Leite Muniz - 

OAB:5446, Derson Jales Costa Sales - OAB:3977, Jacy Holleben 

Leite - OAB:6.151-A, Joan Neto Barbosa Filho - OAB:41425/GO, 

Lourena Vieira de Oliveira Dávila - OAB:14063 - MT, Luiz Orione 

Neto - OAB:3.606-MT, Maria Arlene Pessoa Costa - OAB:15201 - MT, 

Naiara Andréa Peu da Silva - OAB:8460, Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenísio Alves Corrêa - 

OAB:2.400, Alexandre Peres do Pinho - OAB:8065 - MT, Antonio 

Carlos Xavier Filho - OAB:14543-A/MT, Antônio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B OAB/MT, Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Antônio Horário da Silva Neto - OAB:MT 23.572, 

Antonio João de Carvalho Junior - OAB:6232/MT, Jackson William 

de Arruda - OAB:6369/MT, Joaquim Luiz da Silveira - OAB:27356 - 

GO

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do CPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pela parte requerida (fls. 2305/2308), 

mantendo-se incólume a decisão prolatada às fls. 2294/2295. Outrossim, 

tendo em vista a efetivação do depósito judicial, nos termos do artigo 474 
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do CPC, designo o dia 10 de março de 2020, às 13h00(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), para início da produção da prova pericial, a ser 

realizada na propriedade rural indicada nos autos.Consigno que o prazo 

fixado é de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

data da perícia.Na presente data, foi realizada a transferência de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais em favor do perito judicial 

na conta bancária indicada, conforme a expedição do alvará em anexo.No 

mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 2165/2168.Por fim, em 

razão da renúncia apresentada às fls. 2296/2301, atualize-se o cadastro 

dos advogados no Sistema Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 1151-50.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS, BdBS(dC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A, Tiago da Silva Machado - OAB:

 Autos nº 1151-50.2014.811.0059 - Código 51355

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Lucineide Ribeiro da 

Silva em face de Cleubert Werner Wendland, devidamente qualificados.

A parte autora requereu a lavratura do auto de adjudicação e o efetivo 

cumprimento do mandado de imissão na posse expedido no feito, bem 

como seja autorizada e requisitada a presença de força policial (fl. 416).

Pois bem.

Sobre o assunto, vale transcrever o dispositivo supracitado:

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) 

às 20 (vinte) horas. (...) § 2º INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis 

fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, 

inciso XI, da Constituição Federal.

Assim, deverá o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para as prerrogativas 

indicadas nos parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem 

como utilizar-se de reforço policial e arrombamento, em sendo 

necessários, devendo, sempre, imperar a circunspeção e ponderabilidade.

 Requisite-se reforço policial (Polícia Civil e/ou Militar), caso necessário.

Consigno que o auto de adjudicação já foi devidamente expedido e 

assinado à fl. 415.

Intimem-se. Cumpra-se.

De São Felix do Araguaia-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 17 de janeiro 

de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-28.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA RODRIGUES DE ASEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - APS CONFRESA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000019-28.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JULIETA RODRIGUES DE ASEVEDO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - APS CONFRESA Em que pese o tempo 

decorrido de agendamento do pedido administrativo, constata-se que 

90(noventa) dias se findou em período de recesso de final de ano (fls. 

16/17), assim, diante da decisão do STF em sede do Recurso 

Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão geral e 

pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento administrativo 

indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, fixo à parte 

autora o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de tal comprovação, sob 

pena de extinção do feito. Com a vinda ou decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-50.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000024-50.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES RIBEIRO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço 

que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do 

CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, 

resta demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-35.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000025-35.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, 

nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000012-36.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Ponderando as argumentações da parte autora, defiro os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2020, 

às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º 

do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-65.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

RENAN RODRIGUES KURATA OAB - 048.639.431-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000023-65.2020.8.11.0059. 

REPRESENTANTE: RENAN RODRIGUES KURATA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Considerando que o autor se qualificou como 

encarregado administrativo, bem como não juntou aos autos sequer a 

declaração de hipossuficiência para comprovar seu estado de 

miserabilidade, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar 

a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas 

do processo, devendo ser juntada aos autos cópia do holerite, declaração 

de imposto de renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

sua hipossuficiência financeira. Outrossim, no mesmo prazo, tendo em 

vista a necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora 

nesta comarca, tendo em vista que o comprovante de endereço anexado 

encontra-se em nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo que 

possui com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro 

documento comprobatório, sob pena de ser cancelada a distribuição. Por 

fim, insta frisar que, conforme o caso, desde que a parte comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais em parcela única, o § 

6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-64.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTIN RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

JOÃO BATISTA FERREIRA TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000036-64.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARILENE FERREIRA TAVARES REQUERIDO: JOÃO 

BATISTA FERREIRA TAVARES, AUGUSTIN RODRIGUES FERREIRA Diante 

da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do CPC, processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Diante do 

que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de março de 2020, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado 

por meio do advogado e o passivo será citado, no máximo, 20(vinte) dias 

antes da audiência designada. Os envolvidos deverão comparecer, 

obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público. 

Ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de 

eventual desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de 

antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste 

nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15(quinze) dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-89.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCAL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000002-89.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: MARCAL PEREIRA 

DA SILVA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de MARCAL PEREIRA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos em referência, pleiteando liminarmente a busca e 

apreensão do seguinte bem: VEÍCULO MARCA: RENAULT, MODELO: 

SANDERO PRI-1616V, ANO FABRICAÇÃO: 2008, COR: PRATA, CHASSI: 

93YBSR2VH9J076885, PLACA: JHN4078. Argumenta a parte autora que 

concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 12.886,55 (doze 

mil, oitocentos e oitenta seis reais e cinquenta e cinco centavos) por meio 

de um contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para 

ser restituído por meio de 48(quarenta e oito) parcelas mensais e 

sucessivas no valor de R$ 494,20. Ocorre que a parte requerida 

encontra-se inadimplente desde 25.04.2019, importando o débito das 

parcelas vencidas no valor de R$ 17.081,26, sendo o total para purgação 

da mora. Não obstante as tentativas amigáveis solicitando a devolução do 

bem em troca da quitação do débito, a requerente não obteve a satisfação 

do seu direito, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da 

ação. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/59. É o breve relato. 

Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015 a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz 

aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte requerida por 

meio da efetivação de protesto por edital, após esgotados os meios de 

localização do devedor por notificação extrajudicial pessoal (fls. 42/50). 

Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do deferimento da 

medida pleiteada, que se encontra representado pelo receio do requerido 

vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo perecer. Por outro lado, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória 

pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem, procedendo-se novamente a notificação 

extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. 

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do 

veículo MARCA: RENAULT, MODELO: SANDERO PRI-1616V, ANO 

FABRICAÇÃO: 2008, COR: PRATA, CHASSI: 93YBSR2VH9J076885, 

PLACA: JHN4078., descrito no contrato juntado ao feito. Deposite-o em 

mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de 

compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de 

conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora pelo 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 

bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) 

nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 334 do CPC. 

No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 

de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que 

a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BONFIM GONCALVES MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000009-81.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CARLOS BONFIM GONÇALVES MARINHO BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por intermédio de advogado 

constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face 

de CARLOS BONFIM GONÇALVES MARINHO, ambos qualificados nos 

autos em referência, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do 

seguinte bem: VEÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: PRISMA 1.4MT 

LT, ANO: 2013/2014, COR: CINZA, RENAVAN: 00588184853, CHASSI: 

9BGKS69L0EG199361, PLACA: AXO8362. Argumenta a parte autora que 

concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 13.604,91 (treze 

mil, seiscentos e quatro reais e noventa e um centavos) por meio de um 

contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para ser 

restituído por meio de 25(vinte e cinco) parcelas mensais e sucessivas no 

valor de R$ 476,73. Ocorre que a parte requerida encontra-se 

inadimplente desde 10.09.2019, importando o débito das parcelas 

vencidas no valor de R$ 1.807,73, sendo o total para purgação da mora na 

quantia de R$ 8.123,53. Não obstante as tentativas amigáveis solicitando a 

devolução do bem em troca da quitação do débito, a requerente não 

obteve a satisfação do seu direito, não restando outra alternativa senão o 

ajuizamento da ação. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 06/51. É 

o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte 

requerida por meio da notificação extrajudicial pessoal (fls. 32/34). 

Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do deferimento da 

medida pleiteada, que se encontra representado pelo receio do requerido 

vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo perecer. Por outro lado, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória 

pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem, procedendo-se novamente a notificação 

extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. 

Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do 

veículo MARCA: CHEVROLET, MODELO: PRISMA 1.4MT LT, ANO: 

2013/2014, COR: CINZA, RENAVAN: 00588184853, CHASSI: 

9BGKS69L0EG199361, PLACA: AXO8362, descrito no contrato juntado ao 

feito. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, 

mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre 

o estado de conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora 

pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, bem como pela ausência de Centro Judiciário de Conciliação 

(CEJUSCs) nesta comarca, deixo de designar audiência prevista no art. 

334 do CPC. No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15(quinze) dias contados da execução da liminar, 

fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002570-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002570-15.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARTA CASTRO DA SILVA BV FINANCEIRA 

S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de MARTA CASTRO DA SILVA, devidamente 

qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte 

bem: VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN - JETTA COMFORTLI – ANO DE 

FABRICAÇÃO: 2010/2011 – COR: PRETA – PLACA: ATP-4251 – CHASSI: 

3VWBJ21KXBM035790 – RENAVAN 0283193093. Argumenta a parte 

autora que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 

45.984,48 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta quatro reais e 

quarenta e oito centavos) por meio de um contrato de financiamento, 

garantido por alienação fiduciária, para ser restituído por meio de 

48(quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 

958,01. Ocorre que a parte requerida encontra-se inadimplente desde 

25.07.2019, com o valor do débito em R$ 7.431,16, sendo o total para 

purgação da mora na quantia de R$ 36.187,21. Não obstante as tentativas 

amigáveis solicitando a devolução do bem em troca da quitação do débito, 

a requerente não obteve a satisfação do seu direito, não restando outra 

alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial, vieram os 

documentos de fls. 06/39. As guias de recolhimento das custas judiciais 

foram juntadas às fls. 41/45. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 

300 do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida quando houver 
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da 

inadimplência (mora) da parte requerida por meio da notificação 

extrajudicial pessoal (fls. 38/39). Encontra-se presente ainda o perigo 

grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra 

representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos 

e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, 

do CPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata 

Busca e Apreensão do VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN - JETTA 

COMFORTLI – ANO DE FABRICAÇÃO: 2010/2011 – COR: PRETA – PLACA: 

ATP-4251 – CHASSI: 3VWBJ21KXBM035790 – RENAVAN 0283193093, 

descrito no contrato juntado ao feito. Deposite-o em mãos da pessoa a ser 

indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se 

auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. Diante da 

manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, bem como pela ausência de 

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, deixo de 

designar audiência prevista no art. 334 do CPC. No prazo de 05 dias, a 

parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15(quinze) dias 

contados da execução da liminar, fazendo constar que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000048-78.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO TAVARES DE BRITO OAB - GO7767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAIRO MONTEIRO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000048-78.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUZIA ALVES RAMOS REQUERIDO: JOSE JAIRO 

MONTEIRO SALES Vistos. Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta 

por Luzia Aves Ramos Sales em face de José Jairo Monteiro Sales, já 

qualificados nos autos. A exordial foi protocolada na Comarca de 

Goiás/GO, local em que a autora reside, sendo posteriormente 

encaminhada para esta Comarca haja vista a declaração de incompetência 

absoluta daquele juízo. Pois bem. Diante da previsão legal contida no artigo 

189, inciso II, do Novo CPC, processe-se em segredo de justiça. 

Ponderando as argumentações da parte autora, defiro os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2020, às 

15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º 

do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, CPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do CPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-77.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000061-77.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Tendo em vista que se trata de execução de honorários 

por atuação dativa, defiro o pagamento das custas ao final. Nos termos do 

art. 910 do CPC, cite-se a fazenda pública para opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-17.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000065-17.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO DE SA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, 

analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao 

caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e 

os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao 

recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que demanda 

necessariamente a produção de prova pericial. Considerando o exposto, 

nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência, na medida em que será melhor analisado no momento da 

prolação da sentença. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-94.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE CAMILA CAETANO DE CAMPOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000034-94.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: RAIANE CAMILA 

CAETANO DE CAMPOS SOUZA BANCO J. SAFRA S/A, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de RAIANE CAMILA CAETANO DE CAMPOS 

SOUZA, devidamente qualificados, pleiteando liminarmente a busca e 

apreensão do seguinte bem: VEÍCULO MARCA HYUNDAI/HB20 1.6A 

PREM, MODELO HB20 1.6A PREM, CHASSI n.º 9BHBH51DBKP945498, 

ANO: 2019, COR BRANCA, PLACA QCU-3059, RENAVAM 01170184321. 

Argumenta a parte autora que concedeu ao requerido um financiamento 

no valor de R$ 51.090,00 (cinquenta e um mil, e noventa reais) por meio de 

um contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para ser 

restituído por meio de 48(quarenta e oito) prestações mensais e 

sucessivas no valor de R$ 1.567,11. Ocorre que a parte requerida 

encontra-se inadimplente desde 22.10.2019, sendo o total para purgação 

da mora em R$ 47.357,55. Não obstante as tentativas amigáveis 

solicitando a devolução do bem em troca da quitação do débito, a 

requerente não obteve a satisfação do seu direito, não restando outra 

alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a inicial, vieram 

documentos. Em seguida, foi juntado o recolhimento das custas judiciais. É 

o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte 

requerida por meio da efetivação de notificação extrajudicial pessoal (fls. 

51/53). Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do 

deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo 

receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo 

perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do CPC, 

a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente a 

notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a prestação de 

caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata Busca e 

Apreensão do VEÍCULO MARCA HYUNDAI/HB20 1.6A PREM, MODELO 

HB20 1.6A PREM, CHASSI n.º 9BHBH51DBKP945498, ANO: 2019, COR 

BRANCA, PLACA QCU-3059, RENAVAM 01170184321, descrito no 

contrato juntado ao feito. Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada 

pela parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. Diante da 

manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, bem como pela ausência de 

Centro Judiciário de Conciliação (CEJUSCs) nesta comarca, deixo de 

designar audiência prevista no art. 334 do CPC. No prazo de 05 dias, a 

parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15(quinze) dias 

contados da execução da liminar, fazendo constar que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-16.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE TELES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000520-16.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ZULEIDE TELES BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Considerando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para as 

devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON MARCELINO ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000886-55.2019.8.11.0059. INTERESSADO: AIRTON MARCELINO ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de 

dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a 

Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava 

este magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária. Cumpra-se. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SHYRLEY RODRIGUES PEREIRA (INTERESSADO)

CRISTIAN ALEX LOPES DE SOUZA (INTERESSADO)

TADEU BUSANELLO (INTERESSADO)

FRORIVANIA PRAXEDES DOS SANTOS (INTERESSADO)

NILZA MARIA DA SILVA (INTERESSADO)

ALLINE DE OLIVEIRA LIMA (INTERESSADO)

MARIA LUCIA BARBOSA DE CASTILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001185-32.2019.8.11.0059. INTERESSADO: ALLINE DE OLIVEIRA LIMA, 

CRISTIAN ALEX LOPES DE SOUZA, FRORIVANIA PRAXEDES DOS 

SANTOS, KATIA SHYRLEY RODRIGUES PEREIRA, MARIA LUCIA 
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BARBOSA DE CASTILHO, NILZA MARIA DA SILVA, TADEU BUSANELLO 

REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA 

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de dezembro de 2019. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SORAYA RIBEIRO NUNES (REQUERENTE)

ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO (REQUERENTE)

ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA GAWENDA (REQUERENTE)

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS (REQUERENTE)

MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

GERACINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

DIVINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CEZAR MARIO GAWENDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001190-54.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CARLA SORAYA RIBEIRO 

NUNES, CEZAR MARIO GAWENDA, DIVINO PEREIRA DA SILVA, 

GERACINA MARTINS DA SILVA, MARCIA MEIRA DE SOUZA PEREIRA, 

MESSIA DA SILVA COELHO MARTINS, ROMILDA LAURINDO OLIVEIRA 

GAWENDA, ZILDA MARIA GABRIEL DE MELO REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Considerando a publicação da 

Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 

07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 

2019, em que designava este magistrado para responder pela Comarca de 

Porto Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para 

as devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de dezembro 

de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA VASCONCELOS (INTERESSADO)

IZAIAS PINTO DA SILVA (INTERESSADO)

MARIA LUCIA LUIZA DA SILVA (INTERESSADO)

FRANCINETE MOURA ARAUJO DA SILVA (INTERESSADO)

ARY PINHEIRO REIS (INTERESSADO)

MARIA ELZA DE FREITAS MARINHO (INTERESSADO)

FLORINDA DE AGUIAR REZENDE (INTERESSADO)

VALDENOR GOMES DIAS (INTERESSADO)

PEDRO BRITO DE AGUIAR (INTERESSADO)

LANDJANE FURQUIN DA SILVA (INTERESSADO)

VICENTE GOMES DIAS JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001189-69.2019.8.11.0059. INTERESSADO: ARY PINHEIRO REIS, 

FLORINDA DE AGUIAR REZENDE, FRANCINETE MOURA ARAUJO DA 

SILVA, IZAIAS PINTO DA SILVA, JOSE PEREIRA VASCONCELOS, 

LANDJANE FURQUIN DA SILVA, MARIA ELZA DE FREITAS MARINHO, 

MARIA LUCIA LUIZA DA SILVA, PEDRO BRITO DE AGUIAR, VALDENOR 

GOMES DIAS, VICENTE GOMES DIAS JUNIOR REQUERIDO: FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONFRESA Considerando a publicação da 

Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 

07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 

2019, em que designava este magistrado para responder pela Comarca de 

Porto Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para 

as devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 27 de dezembro 

de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Considerando a publicação da 

Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 

07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 

2019, em que designava este magistrado para responder pela Comarca de 

Porto Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretaria para 

as devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 31 de dezembro 

de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIO MORAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000038-34.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CLEUDIO MORAIS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

anexar comprovante de endereço (contas de água, luz, entre outros) e se 

tais comprovantes estiverem em nome de terceiros, deverá comprovar o 

vínculo que possui com o terceiro, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 
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Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 13 de janeiro de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002422-04.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ELIANE BARBOSA DA SILVA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 12h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA GOMES DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002426-41.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ELIZANGELA GOMES DE BRITO Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 13h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH AGUIAR FEITOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002425-56.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ELIZABETH AGUIAR FEITOSA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 12h45 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-70.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002437-70.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA Recebo a inicial 

e designo audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 

16h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-92.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL SANTOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002442-92.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: ISMAEL SANTOS REIS Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 17h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, 

sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de dezembro de 

2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDENEIS DE BRITO DE SOUSA (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002438-55.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: HILDENEIS DE BRITO DE SOUSA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 16h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-62.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON SOUZA DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002444-62.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JEFFERSON SOUZA DE ABREU Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 18h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-17.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002447-17.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JOCELIA FERREIRA DE SOUZA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 12h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA DOS SANTOS VICENTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002450-69.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JUREMA DOS SANTOS VICENTE Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 13h15 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002446-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAS URIS OLIVEIRA DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002446-32.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: JHONATAS URIS OLIVEIRA DE MATOS Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 12h15 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 11 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002452-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C M ARTERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIARA ISABELA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002452-39.2019.8.11.0059. REQUERENTE: C M ARTERO - ME 

REQUERIDO: LAIARA ISABELA DA SILVA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 13h45 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 11 de 

dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DA MOTA GONCALVES PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000113-44.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: JANDERSON DA MOTA 

GONCALVES PAIVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Considerando a 

publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual 

revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 

de setembro de 2019, em que designava este magistrado para responder 

pela Comarca de Porto Alegre do Norte, determino a devolução dos autos 

à secretária para as devidas providências, devendo ser promovida nova 

conclusão com a entrada em exercício do magistrado designado para 

jurisdicionar nesta unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 27 de dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-61.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Diretor da SEFAZ-MT (REQUERIDO)

CELINA BEZERRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000808-61.2019.8.11.0059. REQUERENTE: VALDIVINO PEREIRA FILHO 

REQUERIDO: DIRETOR DA SEFAZ-MT, ESTADO MATO GROSSO, CELINA 

BEZERRA GOMES Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais e materiais e pedido liminar ajuizada por 

VALDIVINO PEREIRA FILHO em face de SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e CELINA 

BEZERRA GOMES, todos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que, 

em 27/07/2015, vendeu à requerida Celina seu veículo Fiat Uno Mille Fire 

Flex, ano 2005/2006, placa IML-9540 – Confresa, chassi 

9BD15802564694648, Renavam 854679588, cor branca, tendo preenchido 

o recibo, reconhecido firma e feita a comunicação de venda junto ao 

Detran. Alega que, que em pese ter ocorrido à tradição do bem e ter sido 

registrada a comunicação de venda junto ao Detran, a transferência do 

automóvel nunca foi providenciada, de modo que o nome o autor foi 

inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos de 

IPVA do veículo. Dessa forma, requereu liminarmente que seja efetivada a 

transferência do automóvel e das respectivas dívidas a ele relacionadas 

desde a data da venda, bem como seja retirada a inscrição de seu nome 

perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), sob pena de 

multa diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte requerente, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, o pedido de tutela 

de urgência, determinando ao SERASA, a exclusão do nome da parte 

Requerente dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos 

débitos oriundos ao IPVA do veículo mencionado nesse processo, no 

prazo de 10 (dez) dias. Ao mesmo tempo, determino ao requerido que, no 

prazo de 10 (dez) dias, EFETUE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO para 

seu nome ou de terceiros, ou que prove em juízo que assim já o fez, sob 

pena de multa diária a ser aplicada oportunamente. Outrossim, designo 

audiência de conciliação, a ser agendada posteriormente conforme 

disponibilidade de pauta do conciliador. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 13 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-36.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001230-36.2019.8.11.0059. REQUERENTE: VALDINA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo sendo 

devidamente intimada por meio de seu advogado a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação. Cumpre destacar que o 

enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 
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autos com as cautelas e baixas de estilo. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. P.R.I.C. MATHEUS ROOS Juiz Leigo 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 02 de Dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON PEREIRA DE AGUIAR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000036-35.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 27474116, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovendo o regular andamento da marcha processual. Porto Alegre do 

Norte, 19 de dezembro de 2019. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001124-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001124-11.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da manifestação ministerial juntada no ID 

27199342, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para juntar aos autos os documentos pessoais 

das partes que integram o acordo, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 19 de dezembro de 2019. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001118-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001118-67.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 27459834, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 2019. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001894-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSCELI GOMES DOS SANTOS (RÉU)

LEIVAS LUIS DONIN (RÉU)

MARTA ROSA SILVA DOS SANTOS (RÉU)

DEJAIR ALVES DA CRUZ (RÉU)

DILMACY SILVA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001894-67.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a informação de não 

localização do requerido Leivas Luis Donin, conforme consta da certidão 

do oficial de justiça, juntada aos autos no ID 27658829, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para que observe a intimação de ID 26658470, 

juntando aos autos o comprovante de pagamento de diligência para 

cumprimento de mandado na comarca de Nova Xavantina-MT, em relação 

à requerida Dilmacy Silva Cruz. Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 

2019. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002094-74.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

HERNANE ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

RUBI MODAS CONFRESA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002094-74.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 27407408, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando prosseguimento ao feito, bem como para que providencie o 

pagamento da complementação da diligência do oficial de justiça, no 

importe de R$ 267,30. Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 2019. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001484-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DIAS AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderli Pereira Alves (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001484-09.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, juntada aos autos no ID 27188997, no prazo de 15 

(quinze) dias, dando prosseguimento ao feito. Porto Alegre do Norte, 19 de 

dezembro de 2019. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000378-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO RIBEIRO LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUSIANI CAMARA DREYER OAB - TO5690-B (ADVOGADO(A))

MAURILIO PINHEIRO CAMARA FILHO OAB - TO3420 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000378-12.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 27151291 no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando prosseguimento ao feito. Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 

2019. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000822-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. C. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000822-79.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 26956597, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 2019. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000045-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000045-94.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para que providencie o pagamento das taxas e 

custas devidas para distribuição da carta precatória junto ao Juízo da 

Comarca de Boa Vista/RR, conforme requerido, juntando nos autos o 

comprovante de pagamento, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento da missiva perante o Juízo Deprecado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 2019. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002305-13.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VONIVALDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002305-13.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, e considerando o teor da manifestação ministerial de ID 

26952025, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para providenciar a juntada das certidões 

atualizadas de antecedentes criminais perante as Justiças Estaduais de 

Mato Grosso, as certidões perante a Fazenda Pública nos três níveis, e, 

ainda, certidões negativas de ônus reais, pessoais e reipersecutórias, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 19 de dezembro de 

2019. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MINGORI PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000058-59.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: SALETE MINGORI PERIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 

19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 

2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que 

designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre 

do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de dezembro de 2019. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Considerando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretaria para as 
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devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 31 de dezembro 

de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000934-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDINA BARBOSA BARROS LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Considerando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretaria para as 

devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 31 de dezembro 

de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002132-86.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 7 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002252-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDES PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 7 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001049-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. L. T. (REQUERENTE)

R. A. L. (REQUERENTE)

A. S. T. (REQUERENTE)

C. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001049-35.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE 

Certifico que, nos termos da decisão de ID 27602054, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da inventariante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos autos as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do falecido, 

como também proceder o recolhimento do ITCMD. Porto Alegre do Norte, 7 

de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002259-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 7 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002049-70.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 7 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002505-20.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MORAIS LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 7 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000882-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES SANTANA (REQUERENTE)

L. F. D. S. (REQUERENTE)

A. V. F. S. (REQUERENTE)

M. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AREDSON PEREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

CARLOS DANIEL CARVALHO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000882-52.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, e considerando que a guia de ID 27568261 diz respeito à 

distribuição de precatória na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a comprovação de pagamento das custas 

para distribuição da carta precatória no Juízo Deprecado (Goiânia/GO), 

podendo, se assim desejar, desde já, juntar também a guia de 

comprovação do pagamento do oficial de justiça para cumprimento do ato 

deprecado naquele Juízo. Porto Alegre do Norte, 7 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002261-91.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE APARECIDA MACAUBAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002268-83.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUZELI BATISTA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000375-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000375-91.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte requerida, por intermédio de seu advogado dativo, 

para que indique as provas pretendidas para o deslinde do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ou informe se deseja o julgamento antecipado da lide. 

Porto Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001846-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1001846-11.2019.8.11.0059 Valor da 

causa: R$ 2.000.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: DJANI SOUSA 

SANTOS Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 538, CENTRO, CONFRESA 

- MT - CEP: 78652-000 POLO PASSIVO: Nome: ALLAN COELHO DE 

CASTILHO Endereço: RUA DA PAZ, 72, JARDIM DO EDEM, CONFRESA - 

MT - CEP: 78652-000 FINALIDADE: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 28/01/2020 Hora: 15:00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PORTO ALEGRE DO NORTE, 8 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002198-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON MARTINS DA COSTA OAB - AC2764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. V. (REQUERIDO)

A. R. B. (REQUERIDO)

D. L. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002198-66.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO REITERAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA Certifico que, nos 

termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade reiterar a intimação da parte autora, por intermédio de seu 

advogado, para que providencie o pagamento da(s) diligência(s) do (a) 

oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento de 

mandado de citação e intimação dos réus, devendo as guias serem 

emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, expedindo-se guias 

para cumprimento de diligência: a) na comarca do processo - Canabrava 

do Norte, em relação aos requeridos Alberto Francisco Vasques e Donato 

Luiz Pedrosa e b) "cumprimento de diligência em outra comarca", 

selecionando-se a Comarca de São Félix do Araguaia, em relação ao 

requerido Arlos Rosa Bailão. Porto Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000690-85.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando o trânsito em julgado da 

sentença proferida, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

acerca de tal circunstância, bem como para, querendo, apresentar 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, registrando-se que havendo o 

decurso do referido prazo sem manifestação, os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Porto Alegre do Norte, 8 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000243-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROBERT NAHRA FILHO OAB - PR73536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE JESUS NEVES SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000243-97.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para providenciar o pagamento da diligência do 

(a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento de 

mandado de citação, devendo as guias serem emitidas junto ao site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na cidade de Confresa-MT. Porto 

Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000727-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000727-49.2018.8.11.0059 NATALHIA SOUSA MACAMBIRA JOSÉ 

RODRIGUES DA SILVA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para manifestar-se 

acerca da Certidão de devolução de mandado (id 22016829) sem o devido 

cumprimento. Porto Alegre do Norte/MT, 8 de janeiro de 2020. SAMARA 

COELHO DE SOUZA Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001371-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001371-55.2019.8.11.0059 SANTANA PINTO BARROS JURANES DOS 

SANTOS SILVA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé 
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para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal. Porto Alegre do Norte/MT, 8 de janeiro de 

2020. SAMARA COELHO DE SOUZA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001044-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA CARDOSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001044-47.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da petição de id 27118639, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o pagamento das taxas e 

custas devidas para distribuição da carta precatória junto ao Juízo 

deprecado, juntando nos autos o comprovante de pagamento ou para que 

compareça na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta 

Precatória expedida nos autos, providenciando a distribuição da mesma no 

Juízo deprecado. Considerando tratar-se de processo eletrônico, pode a 

parte, ainda, obter a carta precatória e os documentos necessários para 

sua instrução diretamente nos autos, providenciando-se a distribuição da 

mesma no Juízo deprecado, informando nos autos os dados do processo 

da missiva. Porto Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FREIRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000185-94.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando o trânsito em julgado da 

sentença proferida, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

acerca de tal circunstância, bem como para, querendo, apresentar 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, registrando-se que havendo o 

decurso do referido prazo sem manifestação, os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Porto Alegre do Norte, 8 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000994-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FREIRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000994-21.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando o trânsito em julgado da 

sentença proferida, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

acerca de tal circunstância, bem como para, querendo, apresentar 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, registrando-se que havendo o 

decurso do referido prazo sem manifestação, os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Porto Alegre do Norte, 8 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002133-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001050-20.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAI SANTOS SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001050-20.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da petição de id 27640298, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o pagamento da diligência 

do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento 

de mandado de citação, devendo as guias serem emitidas junto ao site do 

T r i buna l  de  Jus t i ça  de  Ma to  Grosso ,  no  l i nk  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na cidade de São José do Xingu-MT. 

Porto Alegre do Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CHAVES RODRIGUES (EXECUTADO)

MARCOS AURELIO PIRES PEREIRA (EXECUTADO)
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PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000296-78.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para apresentar manifestação em 

prosseguimento, devendo, no caso de requerer o cumprimento de 

diligência de penhora ou arresto e avaliação, providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado nos autos, devendo as guias serem emitidas 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Porto Alegre do 

Norte, 8 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000863-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO GRANDER OAB - MT13669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000863-46.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte requerida para apresentar as razões finais escritas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 9 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ SGUARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000016-73.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: AGRICOLA ALVORADA S.A. EXECUTADO: EDSON LUIZ 

SGUARIO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000379-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ALICIA DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

FRAENZE FERREIRA DUTRA OAB - BA52276 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR SILVA COSTA OAB - BA51181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 1000379-31.2018.8.11.0059 

ALICIA DA SILVA SOBRINHO e outros CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

compulsando os autos verifiquei que no termo de audiência juntado no ID 

17222218 foi nomeado defensor dativo à Sra. Alicia da Silva Sobrinho, no 

entanto, até a presente data, o defensor nomeado não havia sido incluído 

aos autos, motivo pelo qual procedi, nesta oportunidade, o seu cadastro 

como advogado, a fim de que possa ter acesso aos autos e receber 

intimações. Diante do exposto fica sem efeito o decurso de prazo 

constante no dia 28/02/2019 com relação à parte mencionada, 

procedendo, nesta data, nova intimação à requerente para que se 

manifeste sobre o estudo psicossocial juntado aos autos. Porto Alegre do 

Norte, 29 de março de 2019. Assinado Digitalmente RENATA DE CASTRO 

CANCIAN MOLINET Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000593-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA LUCIA LIMA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elsiron Dias da Costa (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000593-22.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da manifestação ministerial de id 

24004111, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora manifestar em prosseguimento, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do 

Norte, 9 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000671-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIDACIO GOMES BANDEIRA OAB - PA5230-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LUIZ CORREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000671-16.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, em atenção à decisão de ID 27887302, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento de mandado de constatação, devendo as guias serem 

emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado no endereço do imóvel objeto da 

constatação. Porto Alegre do Norte, 9 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000087-12.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIA JOSEFA DE OLIVEIRA COSTA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Em 19 de dezembro de 2019, foi 

publicada a Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para 

jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que 

passou exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta 

inviabilizada a realização da audiência outrora designada, em razão da 

colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de 

São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos 

motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade anteriormente 

agendada até a ulterior readequação de pauta. Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se. De São Felix do Araguaia-MT para 

Porto Alegre do Norte –MT, 10 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000173-80.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IVANIR ARRUDA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 

1635, designando esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 

1° e 2° vara desta Comarca, de modo que passou exercer 

simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do Araguaia-MT e 

Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta inviabilizada a realização 

da audiência outrora designada, em razão da colidência de pautas entre 

as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos motivos acima expostos, 

suspendo por ora a solenidade anteriormente agendada até a ulterior 

readequação de pauta. Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se. De São Felix do Araguaia-MT para Porto Alegre do Norte –MT, 

10 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-37.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000247-37.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE HENRIQUE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 

1635, designando esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 

1° e 2° vara desta Comarca, de modo que passou exercer 

simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do Araguaia-MT e 

Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta inviabilizada a realização 

da audiência outrora designada, em razão da colidência de pautas entre 

as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos motivos acima expostos, 

suspendo por ora a solenidade anteriormente agendada até a ulterior 

readequação de pauta. Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se. De São Felix do Araguaia-MT para Porto Alegre do Norte –MT, 

10 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000254-29.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ZILMA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria 

n° 1635, designando esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente 

na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que passou exercer 

simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do Araguaia-MT e 

Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta inviabilizada a realização 

da audiência outrora designada, em razão da colidência de pautas entre 

as comarcas, bem assim pelo fato da cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe. Assim, pelos motivos acima expostos, 

suspendo por ora a solenidade anteriormente agendada até a ulterior 

readequação de pauta. Às providências. Expediente necessário. 

Cumpra-se. De São Felix do Araguaia-MT para Porto Alegre do Norte –MT, 

10 de janeiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELIAMAR ROSA DE AVILA (AUTOR(A))

C. A. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000437-97.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): CARLOS ALBERTO FERREIRA DE AVILA, CELIAMAR ROSA 

DE AVILA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Em 19 de 

dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando esta 

Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato 

da cidade de São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe. Assim, 

pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta. Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se. De São Felix do 

Araguaia-MT para Porto Alegre do Norte –MT, 10 de janeiro de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001096-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0022395A-O (ADVOGADO(A))

ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS OAB - PB16502 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ARY TANNUS FERREIRA (REU)

SOARES SAUDEVIDA LTDA - ME (REU)

TANNUS SERVICOS & SAUDE EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 13 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001407-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO CESAR MACIEL SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 13 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001515-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 13 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001310-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. N. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001310-97.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a justificativa 

apresentada pelo requerido, juntada no ID 24575373, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 13 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002486-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002486-14.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora realizar o pagamento da 1ª parcela do 

parcelamento, no prazo legal, para fins de prosseguimento da tramitação 

do feito, registrando que as orientações para expedição da guia 

encontra-se no ID 27972883. Porto Alegre do Norte, 13 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000991-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORCINO SOARES DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000991-32.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como em relação à proposta do executado, formulada por 

intermédio da Defensoria Pública, constantes da carta precatória devolvida 

no ID 27973903. Porto Alegre do Norte, 13 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000988-77.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORCINO SOARES DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000988-77.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre justificativa e proposta 

de pagamento apresentada pelo executado, por intermédio da Defensoria 

Pública, constante da carta precatória devolvida, juntada nos autos sob ID 

27973937, no prazo de 15 (quinze) dias, Porto Alegre do Norte, 13 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002339-85.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDIER DIAS PADILHA (EXECUTADO)

JOSE MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002339-85.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 056/2007 -CGJ, impulsiono os autos, para intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para: 1) Providenciar o recolhimento da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de citação do executado Verdier Dias Padilha, 

devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço indicado na 

inicial; 2) Providenciar o recolhimento das taxas e custas devidas para 

distribuição de carta precatória junto ao Juízo da Comarca de Iporá-GO, 

para citação do executado José Marques da Silva, juntando nos autos o 

comprovante de pagamento, a fim de possibilitar a expedição da deprecata 

e envio para distribuição no juízo deprecado; 3) Providenciar o 

recolhimento das custas devidas para confecção da certidão à que alude 

o art. 828 do CPC. Porto Alegre do Norte, 14 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-14.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DIAS (REQUERENTE)

DHIONATTAS GUILHARDES SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000007-14.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: DHIONATTAS GUILHARDES SOUSA NUNES, SANDRA 

ROSA DIAS REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE Analisados os autos, verifico que as partes acordaram 

extrajudicialmente quanto à guarda, fixação de alimentos e direito de 

visitas, bem como o Ministério Público Estadual requereu a respectiva 

homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do CPC/2015. 

Sem custas. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquive-se, com as cautelas legais e as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001492-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TAPIRAGUAIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR GLEISSON LOPES ALVES (REU)

ALCIDES FÉLIX DE OLIVEIRA (REU)

JOAQUIM TIBÚRCIO DA SILVA (REU)

IZABEL MOREIRA DO CARMO (REU)

THIAGO CORREA DAS GRACAS (REU)

MARIA MADALENA GUIMARAES DA SILVA (REU)

EMERSON GOMES FERREIRA (REU)

AVELINO RODRIGUES DA SILVEIRA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 14 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002330-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (REQUERENTE)

C. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MILENE PEREIRA SILVA OAB - MT0022275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002330-26.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: AELTON PEREIRA COSTA, CHARLIANE PEREIRA DA SILVA 

Trata-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual em que 

as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, partilha de 

bens, guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o Ministério 

Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É o 

relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda, 

alimentos e partilha de bens, o representante ministerial manifestou 

favorável, razão pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante 

o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes, de modo que decreto o divórcio de CHARLIANE PEREIRA DA 

SILVA e AELTON PEREIRA COSTA, fazendo cessar todos os deveres 

inerentes ao casamento, devendo a mulher voltar a usar o nome de 

solteira. Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, 

demonstrarem que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do 

CPC). Sem honorários. Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000713-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIA FERNANDES DE OLIVEIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000713-65.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre o laudo pericial, juntado 

aos autos no ID 22230833, no prazo de 5 (cinco) dias. Porto Alegre do 

Norte, 14 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-83.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO FELIPE DE SOUZA (EXECUTADO)

SEBASTIANA APARECIDA PAIVA (EXECUTADO)

ALAERTE ANTUNES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT17795/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000619-83.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para apresentar manifestação em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, na hipótese de 

requerer a penhora ou arresto e avaliação de bens, providenciar o 

pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a 

expedição e cumprimento de mandado nos autos, devendo as guias serem 

emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Porto Alegre do 

Norte, 14 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001491-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA LORRAYNE FERREIRA SILVA (REU)

JEIEL ANTUNES CALACA LUZ FERREIRA (REU)

ALMIR ROMUALDO DA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA OAB - MT0006456S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar os embargos apresentados pelo requerido, juntados no ID 

22591475, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 14 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001208-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DE AQUINO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FONSECA BRITO OAB - GO22652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SUSY PINHO DA SILVA VILELA (REU)

LUCIMAR VILELA DE ASSIS (REU)

Outros Interessados:

DONATO COELHO DE SOUZA (CONFINANTES)

Réus incertos (REU)

EMILIANO RODRIGUES GAMA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEANDRO ALVES MACHADO (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001208-12.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre as certidões dos oficiais de justiça, uma juntada aos autos no ID 

23985818, no tocante à não localização do confinante Emiliano Rodrigues 

Gama, e outra constante da carta precatória devolvida, juntada aos aos no 

ID 23566082, relacionada ao requerido Lucimar Vilela de Assis. Porto 

Alegre do Norte, 14 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000037-49.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. A. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000037-49.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: DEUZILIA PEREIRA ALMEIDA EXECUTADO: PAULA 

DAYANNE ARAUJO SILVA Trata-se de ação de busca e apreensão de 

menor proposta por DEUZILIA PEREIRA ALMEIDA em face de PAULA 

DAYANNE ARAUJO SILVA. Verifica-se que o presente feito foi distribuído 

em duplicidade, tendo em vista que tramita nessa comarca o processo n. 

1002217-72.2019.811.0059, com mesmo objeto e pedido, no qual, 

inclusive, já foi proferida decisão favorável ao pedido da autora, havendo, 

portanto, a presença de litispendência. É o relatório. Decido. O Código de 

Processo Civil consagrou a teoria da tríplice identidade para arrolar os 

elementos da ação ou da causa e para identificar consequentemente a 

existência de litispendência (art. 337, §§1º a 4º, do NCPC). Uma ação é 

idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Verifica-se litispendência quando reproduz ação 

anteriormente ajuizada, ou seja, há litispendência quando se repete ação 

que já está em curso. No caso em tela, observa-se que entre o presente 

feito e o processo código 1002217-72.2019.811.0059, em curso nesta 

mesma vara, a identidade de partes, pedido e causa de pedir, de modo a 

configurar o instituto da litispendência, devendo ser extinto o presente 

feito porque foi ajuizado posteriormente. POSTO ISSO, com base na 

motivação supra, JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de janeiro de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002061-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. S. M. (REQUERENTE)

D. A. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002061-84.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DIVINO APARECIDO DE MENESES, SUENIA ARRUDA SILVA 

MENESES Trata-se de pedido de decretação de divórcio direto consensual 

em que as partes acordaram quanto à dissolução do vínculo conjugal, 

guarda dos filhos menores, visitas e alimentos, havendo o Ministério 

Público Estadual manifestado pela homologação por este juízo. É o 

relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda, 

alimentos e visitas, o representante ministerial manifestou favorável, razão 

pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante o exposto, 

JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de 

modo que decreto o divórcio de SUENIA ARRUDA SILVA MENESES e 

DIVINO APARECIDO DE MENESES, fazendo cessar todos os deveres 

inerentes ao casamento, devendo a mulher manter o nome de casada. 

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, demonstrarem que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC). Sem honorários. 

Expeça-se o respectivo mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil competente. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte/MT, 

13 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO NUNES DE MENDONCA (REU)

MARCELO MENDONCA SANTANA (REU)

CRISTINA MENDONCA SANTANA (REU)

FLAVIO MENDONCA SANTANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000153-89.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando a informação de que a requerida Cristina 

Mendonça Santana mudou-se, conforme certidão de ID 28025412, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Porto Alegre do Norte, 15 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002335-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALESSANDRA GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002335-48.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: CARLITO PEREIRA DOS SANTOS, ALESSANDRA GOMES 

SANTOS REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE Considerando os serviços desenvolvidos nestes autos pela 

advogada dativa nomeada, Jessyca Vilela Guimarães, arbitro honorários 

em seu favor no patamar de 05 URH, valor esse a ser pago pelo Estado de 

Mato Grosso. Deverá a Secretaria Judicial expedir a respectiva certidão à 

causídica. Finalmente, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de janeiro de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000957-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI MALTA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rubens matias (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000957-91.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, constante da carta precatória devolvida, juntada aos autos no ID 

27123585, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 15 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001001-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

F. W. P. D. A. (REQUERENTE)

M. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DIAS MARANHAO OAB - PA19871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. A. (REQUERIDO)

J. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001001-76.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor das certidões dos oficiais de justiça 

constantes das cartas precatórias devolvidas (ID 24380820 e 28061600), 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

manifestação, informando o endereço atualizado dos réus, a fim de 

possibilitar o êxito no cumprimento dos futuros mandados de citação e 

intimação. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001195-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE EMPREENDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA SEMA 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001195-76.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 
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VI da CNGC, considerando o teor do ofício oriundo do Juízo Deprecado, 

juntado no ID 28065845, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de proceder a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciar o recolhimento do diligência do oficial de justiça, a fim de 

dar cumprimento à notificação da autoridade coatora. Porto Alegre do 

Norte, 16 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001885-08.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PAIAO RIOS OAB - SP277251 (ADVOGADO(A))

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 16 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000947-13.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOUZEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 16 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002310-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO BORGES PEREIRA (REU)

NEUTE SEVERINO DE ALENCAR (REU)

GISELLE DA LUZ BRITO (REU)

JOAO NETO DA SILVA (REU)

FLAVIO ALVES DE SOUSA (REU)

FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR (REU)

SILMAR METKE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA OAB - GO35869 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES OAB - GO32245 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002310-35.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias: 1) Providenciar o recolhimento da(s) diligências do (a) oficial(a) de 

Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento do(s) mandado(s) 

de citação nos autos, devendo as guias serem emitidas junto ao site do 

T r i buna l  de  Jus t i ça  de  Ma to  Grosso ,  no  l i nk  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , de acordo com a 

zona do endereço de cada requerido; 2) Informar nos autos os endereços 

completos dos requeridos, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento 

dos mandados de citação. Porto Alegre do Norte, 16 de janeiro de 2020. 

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FERREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

GISVANIA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

EDMAR PARREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000997-73.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o pleito formulado pela parte autora na 

petição de ID 26301217 já foi deferido no despacho de ID 15722566, 

impulsiono os autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar: 1) O recolhimento 

da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, devendo as 

guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no link : http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , 

expedindo-se a guia observando a zona do endereço do(s) imóvel(is) a 

ser(em) penhorado(s). 2) A indicação precisa do(s) endereço(s) do(s) 

imóvel(is) objetos de penhora, bem como os endereços dos executados, 

para fins de cumprimento do mandado. Porto Alegre do Norte, 16 de 

janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001415-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C S DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (REU)

JAQUELINE SOBRINHO PIRES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar os embargos à monitória apresentados, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Porto Alegre do Norte, 17 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001992-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 17 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-24.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CONFRESA - MT (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 17 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000646-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. M. (AUTOR(A))

A. L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000646-66.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da manifestação ministerial, juntada no ID 

28093866, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para informar o endereço atual do requerido, 

para fins de citação pessoal e oferecimento de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 17 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001130-18.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY DIAS AGUIAR (REQUERIDO)

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001130-18.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da manifestação ministerial, juntada no ID 

2808335, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para informar o novo endereço do requerido, 

para fins de intimação/citação, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre 

do Norte, 17 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEVERINO CORBARI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDES LEITE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002475-82.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 
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Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002396-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002386-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MATOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001084-92.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REU)

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000932-44.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRYAN BILL ROSA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REU)

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001423-51.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000931-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica Municipal de Canabrava do Norte (REU)

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001420-96.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1234 de 1782



PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 20 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 2192-86.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerindo Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45017 Nr: 835-71.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cecilio Lizandro Alves do 

Nascimento - OAB:35.167 - GO, Geoverson Cornelio Alves de 

Oliveira - OAB:33.740 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Analisando detidamente os autos, verifico que, quando do ajuizamento da 

exordial, foram outorgados poderes pelo autor aos patronos Dr. 

Geoverson Cornélio Alves de Oliveira e Dr. Cecílio Lizandro Alves do 

Nascimento.

Ulteriormente às folhas 140/141, o autor, por meio do advogado 

Geoverson Cornélio Alves de Oliveira, pleiteou pela expedição de alvará 

de levantamento, bem assim pela exclusão do causídico Dr. Cecílio 

Lizandro Alves do Nascimento, sob o argumento de que este último autuou 

tão somente na fase inicial do presente feito, sem, contudo, colacionar aos 

autos substabelecimento ou renúncia para tanto.

Assim, determino a intimação do causídico Dr. Cecílio Lizandro Alves do 

Nascimento para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação 

quanto ao pleito contido às folhas 140/141.

Na oportunidade, esclareço que, o pedido de expedição de alvará de 

levantamento, será objeto de análise em momento posterior a juntada de 

manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97579 Nr: 1244-71.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49129 Nr: 4837-84.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Moacir Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781/MT, LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - OAB:16321/MT, Murilo 

Souza Guimaraes - OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)A fixação de multa diária, para os casos de descumprimento das 

determinações judiciais, consiste em instrumento legalmente previsto para 

a efetivação das tutelas específicas, funcionando como uma forma de 

coibir a inobservância do comando judicial e dar efetividade às 

determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer, 

consoante os escólios dos eminentes doutrinadores Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery, ao assim prescrever: “(...) O objetivo das 

astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a 

cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve 

ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a 

obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível 

cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa 

fixada pelo juiz” (in CPC comentado e legislação processual em vigor, 

Revista dos Tribunais, 6ª ed., p. 764).Assim, considerando haver 

informação de descumprimento da liminar outrora deferida, reitero a 
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decisão proferida à fl. 199 e determino novamente a intimação da parte 

requerida, Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, proceda-se o cumprimento da ordem judicial, sob pena de 

multa diária de 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 

10.000,00, e adoção de outras providências cabíveis para cumprimento da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela, devendo se abster de cobrar o 

crédito tributário. Outrossim, por via de consequência, deverá a Fazenda 

Pública emitir certidão de negativa de débito, ressalvada outras anotações, 

em favor do autor.Em tempo, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 12h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 3283-80.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imair Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588-O/MT

 DECISÃO (...). Assim, verifica-se que a parte exequente não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a origem salarial e 

remuneratória do valor objeto de penhora.Desse modo, pelas razões 

acima expostas, indefiro, por ora, o pedido de desbloqueio.Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar dados 

bancários para viabilizar o levantamento do numerário 

penhorado.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43073 Nr: 2806-28.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de título judicial ajuizada por JODACY GASPAR DANTAS 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

Com a inicial, juntou documentos contidos às folhas 14/17.

Citada, a parte executada opôs embargos à execução, os quais não foram 

acolhidos, tendo sido, por tal razão, homologados os cálculos 

apresentados pela parte exequente e, por conseguinte, determinada a 

expedição de RPV (folha 28).

Á folha 30, o exequente apresentou os dados bancários para viabilizar a 

expedição de alvará.

À folha 40, o Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua procuradoria, 

juntou o comprovante de recolhimento dos tributos incidentes no 

pagamento da RPV.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvará eletrônico do valor depositado foi expedido nesta data em favor da 

parte exequente, consoante anexo.

 Deixo de condenar o executado ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ante o disposto na Medida Provisória n. 2.180/01, que 

alterou o art. 4º da Lei n. 9.494/97, a qual estabelece não serem devidos 

honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não 

embargadas.

Custas processuais pela parte exequente.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60234 Nr: 3424-65.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Lucas Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897/MT, MÁRIO SÉRGIO SANTOS FERREIRA JÚNIOR - 

OAB:12622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49445 Nr: 5131-39.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca de Araujo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.
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 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 1652-33.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICADORA DE MOTORES SÃO LUCAS 

LTDA EPP, JOSE GREGORIO DOS SANTOS, José Luiz Picollo, JOSE 

FERNANDO MATEUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Carla Beatriz Rieffe Branco - 

OAB:, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para o fim 

de manifestar-se quanto à certidão do Oficial de Justiça de ref. 48, dando 

prosseguimento ao feito, bem como para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no importe de R$ 1.758,30.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 12493 Nr: 1016-48.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Sérgio Pereira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MURILO SOUZA 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 1016-48.2008.811.0059, 

Protocolo 12493, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53603 Nr: 3059-45.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Donizete da Silva, Deuselia Freitas da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgy Willian Gomes Luz - 

OAB: 25.384-A/MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57836 Nr: 891-42.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Ervino Wagner, Ecko Elso Ewlad 

Helmut Schwabe, Fokko Hienrick Schwabe, Claudia Scafe S. Ferro 

Schwabe, Nilve Holtz Wagner, Daniel Marques de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, Samuel da Silva Ribeiro - 

OAB:15689-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113959 Nr: 1691-25.2019.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Valclísio Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:14175/A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do menor KAIO VITOR PEREIRA 

DE NASCIMETNO, pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto 

no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, “caput”, ambos 

do Código Penal e, via de consequência, APLICO ao representado medida 

socioeducativa de INTERNAÇÃO, nos termos do artigo 122, incisos I e II, 

da Lei 8.069/90, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses e máximo de 03 

(três) anos.Cumpre elucidar que a internação do adolescente será 

reavaliada em 06 (seis) meses, pelo Juízo competente pela execução da 

medida ora imposta, consoante artigo 121, §2º, do ECA. Outrossim, o 

lapso temporal da internação provisória será deduzido para a contagem do 

prazo supra.Isento de custas e despesas processuais.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Em tempo, mister ressaltar que a 

medida ora imposta ao representando e, tendo em vista que persistem os 

fundamentos que ensejaram a decretação da internação provisória, 

inviável o apelo em liberdade.Oficie-se a unidade de internamento para os 

devidos fins, observando-se os termos do Provimento nº. 39/2013 – 

CGJ/MT.Transitada em julgado, expeça-se guia de internação definitiva e 

forme-se o executivo de medida socioeducativa.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53731 Nr: 3179-88.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues de Lima, Lourival Moura da 

Silva, Luiza Pinheiro Marinho, Devanir Rodrigues Costa, Denevalde 

Monteiro Arthur, Mizael Marques da Silva, Divino Damacena Nogueira, 

Vilmara Gomes de Melo, Maria Jose Pinheiro Marinho, Rogerio 

Vasconcelos Souza, Daiane Pereira da Silva, Vilma Souza, João Teixeira 

Lima, Valdivan Pereira Guimaraes, Luzemaria de Sena Matos, Manoel 

Barros dos Santos, Wslei Rodrigues de Souza, Ana Paula Ribeiro Luz, 

Maria de Lurdes Luz Rodrigues, Maria Santa Alves da Silva, Maria Evanice 

Cardoso de Oliveira Guimaraes, Edilandia Borges da Conceição, Adelço 

Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)objeto da ação.Em caso de descumprimento da decisão liminar, ora 

determinada, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de 

modo individualizado, para cada um dos requeridos da presente ação ou 

quaisquer outras pessoas que estejam ou venham a ocupar a 

área.Concedo aos requeridos o prazo de 10 (dez) dias para desocupação 

voluntária, após o que deverá ser expedido e cumprido o mandado de 

reintegração supra determinado.Autorizo o uso de força policial, civil ou 

militar, se for necessária para cumprimento da diligência, ficando 

autorizado ao Meirinho retirar quaisquer obstáculos que entravem o 

cumprimento da decisão, inclusive arrombamento de portas e quebra de 

cadeados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 92811 Nr: 10846-23.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Millkia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos constatei que nada obstante contar da petição de 

Ref. 47 a informação de juntada de guia de pagamento de diligência do 

oficial de justiça, certifico que referido documento comprobatório não 

aportou ao autos, razão pela qual impulsiono-os a fim de intimar a parte 

autora para tomar conhecimento acerca dessa circunstância, bem como 

para que manifeste-se, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 45561 Nr: 1372-67.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josue Silva Marinho - 

OAB:12423/A, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, Marcelo 

da Cunha Marinho - OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 Impulsionamento para fins de publicação no DJE: DESPACHO

Atentando-se ao teor do acórdão (folhas 159-verso/160), provendo 

parcialmente o recurso de apelação, determino intimação da parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51017 Nr: 871-79.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel A. Silva - Material P/ Construção - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Andrade de Paiva, Wagner Aristides 

Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52805 Nr: 2409-95.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Cunha de Assunção Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Ar Condicionado e Eletrica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abner Gomyde Neto - 

OAB:264.826, Danielle Camazano Silva - OAB:264.440, Gustavo 

Gomes Polotto - OAB:230.351, Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, RODRIGO CORBUCCI - OAB:15002/B-MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 853 Nr: 157-13.2000.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Domingos Lazari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Confresa - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Maria de Oliveira 
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Fontes - OAB:MT25481-B

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 2265 Nr: 530-73.2002.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ilton dos Santos Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal de Canabrava do 

Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A/MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9437 Nr: 1819-02.2006.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MAdJ, WdJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel de Oliveira Lopes - 

OAB:6570/PI

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19521 Nr: 232-66.2011.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusvaldo Gomes de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Roolgatma Ind. e Com. 

Sorvetes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Murilo Souza Guimaraes - OAB:12681-A - MT, Valter 

da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20713 Nr: 865-10.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Mendes Leoncini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954/MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40009 Nr: 2753-81.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 
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exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41637 Nr: 1362-57.2012.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Gomes do Prado, GESSICA SILVEIRA PRADO, 

Neusa Aparecida Silva, Moacir Prado Filho, Ileira Borges Silveira Prado, 

Whalbert Silva do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Araújo dos Santos, Edinor 

Franque Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Nayara Resende de Oliveira - 

OAB:15208/MT, WLISSES JOAQUIM PARUCI DA SILVA - OAB:/GO 

37796

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44809 Nr: 706-66.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50181 Nr: 160-74.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândido Marinho Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto, Thais Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 669-05.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Luís Corrêa, Willamon Milhomem 

da Silva, Cícero, Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49369 Nr: 5060-37.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, AJST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - OAB:20613/A

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48473 Nr: 4233-26.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, AJST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - OAB:20613/A

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 1806-90.2012.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R W Supermercado Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dipalma Comércio, Distribuição e Logística de 

Produtos Alimenticíos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Andre da Mata - 

OAB:10521/MT, Indyara Winter Cavalcante - OAB:16713/MT, 

LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Mário de Souza - 

OAB:4.635 - MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45665 Nr: 1471-37.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Alencar Alves, Wander Lucio Leal de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:23647A

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49083 Nr: 4795-35.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRASCOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canabrava do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52795 Nr: 2399-51.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Saraiva Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gloria de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42265 Nr: 1985-24.2012.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Círio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 DESPACHO

Considerando a publicação da Portaria nº 1635, em 19 de dezembro de 

2019, a qual revogou, a partir de 07 de janeiro de 2020, a Portaria nº 

1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em que designava este 

magistrado para responder pela Comarca de Porto Alegre do Norte, 

determino a devolução dos autos à secretária para as devidas 

providências, devendo ser promovida nova conclusão com a entrada em 

exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta unidade 

judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1879-91.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto, Thais Ferreira dos Santos, João Ferreira dos Santos, Kelly 

Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913-B/MT

 DESPACHO

Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato 

da cidade de São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe.

 Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46199 Nr: 2007-48.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selmira Glier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Luiz Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A/MT

 DESPACHO

Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato 

da cidade de São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe.

 Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 52095 Nr: 1794-08.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Lodea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ROOS - OAB:19739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu advogado, para informar a este Juízo se pretende que o Ofício nº 

023/2020 seja enviado ao seu destinatório via Correios ou por Oficial de 

Justiça, devendo, no caso de escolher a segunda opção, providenciar o 

recolhimento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, devendo as guias 

serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link 

: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 3003-07.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cerqueira Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20613-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem assim pelo fato 

da cidade de São Felix do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe.

 Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 72252 Nr: 4540-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO BARROS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Barros Coelho, Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 Considerando o teor da manifestação ministerial juntada na ref. 132, 
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impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, por intermédio de seu 

advogado, para juntar aos autos as informações e documentos 

solicitados, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001846-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 

1001846-11.2019.8.11.0059 Valor da causa: R$ 2.000.000,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: DJANI SOUSA SANTOS Endereço: AVENIDA MATO 

GROSSO, 538, CENTRO, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ALLAN COELHO DE CASTILHO Endereço: RUA DA PAZ, 

72, JARDIM DO EDEM, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 28/01/2020 Hora: 15:00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). PORTO ALEGRE DO NORTE, 8 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000540-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A MORAES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000540-41.2018.8.11.0059 

Valor da causa: R$ 34.250,61 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: A 

MORAES - ME Endereço: IPORA, 113, SALA 02, CENTRO, CONFRESA - MT 

- CEP: 78652-000 CÓ-RESPONSÁVEL: ANDERSON MORAES - CPF: 

876.338.331-49 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S), acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito abaixo descrito, com atualização monetária, juros e honorários 

advocatícios, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o 

total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida, podendo oferecer 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, 

da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da intimação da 

penhora, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Data da 

Distribuição da Ação: 11/07/2018 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em face de A 

MORAES - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

TRANSCRITA e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA 

SIMPLIFICADA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2017218075. Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/06/2017 Valor do débito 

inscrito: R$ 36.062,28 (atualizado até 05/07/2018) DESPACHO: Processo: 

1000540-41.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: A MORAES – ME Cite-se a parte Executada, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observando-se para a 

citação, as disposições insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o 

aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

e se essa modalidade também restar frustrada, considerando que foi 

pedida a citação por edital, fica desde logo deferida. O edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 

(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não 
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oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, 

§ 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo 

nomeação de bem (s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, e havendo concordância, reduza-a a termo, 

intimando-se em seguida a parte Executada para subscrever-no em igual 

prazo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou 

concordância com a nomeação eventualmente feita pela parte Executada, 

de que trata o artigo 9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a Execução, ressaltando que a 

penhora poderá recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei 

declare absolutamente impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora 

ser intimada pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de 

embargos com as advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. 

Após, proceda-se à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre 

a qual deverão as partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Se necessário, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) 

dias, enviando-se à Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, 

tanto na forma do parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte 

Executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer 

embargos. Caso decorra o prazo para oferecimento de Embargos do 

Devedor, dê-se vistas à parte Exequente. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de 

julho de 2018. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALEXSANDRO 

CARVALHO, digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000578-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LOPES DE MEDEIROS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARCOS ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000578-53.2018.8.11.0059 

Valor da causa: R$ 45.283,05 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: 

LEANDRO LOPES DE MEDEIROS - ME Endereço: CENTRO OESTE, 111, 

SALA 2, CENTRO, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 CO-RESPONSÁVEL: 

LEANDRO LOPES DE MEDEIROS - CPF: 009.380.521-79 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização 

monetária, juros e honorários advocatícios, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida, podendo oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança 

bancária ou da intimação da penhora, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Data da Distribuição da Ação: 16/07/2018 RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em 

face de LEANDRO LOPES DE MEDEIROS ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA e FALTA DE RECOLHIMENTO 

ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2017217880 Data de Inscrição da Dívida 

Ativa: 23/06/2017 Valor do débito inscrito: R$ 47.709,67 (atualizado até 

1 2 / 0 7 / 2 0 1 8 )  D E S P A C H O /  D E C I S Ã O :  P r o c e s s o : 

1000578-53.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: LEANDRO LOPES DE MEDEIROS – ME Cite-se a parte 

Executada, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8° da Lei de 

Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar o principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observando-se para 

a citação, as disposições insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o 

aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

e se essa modalidade também restar frustrada, considerando que foi 

pedida a citação por edital, fica desde logo deferida. O edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 

(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não 

oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, 

§ 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo 

nomeação de bem (s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, e havendo concordância, reduza-a a termo, 

intimando-se em seguida a parte Executada para subscrever-no em igual 

prazo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou 

concordância com a nomeação eventualmente feita pela parte Executada, 

de que trata o artigo 9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a Execução, ressaltando que a 

penhora poderá recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei 

declare absolutamente impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora 

ser intimada pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de 

embargos com as advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. 

Após, proceda-se à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre 

a qual deverão as partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Se necessário, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) 

dias, enviando-se à Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, 

tanto na forma do parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte 

Executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer 

embargos. Caso decorra o prazo para oferecimento de Embargos do 

Devedor, dê-se vistas à parte Exequente. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de 

julho de 2018. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALEXSANDRO 
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CARVALHO, digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 10 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA TAVARES SOBRINHO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000657-32.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JORDANIA TAVARES SOBRINHO PEREIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de 

aposentadoria por morte de trabalhador rural. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado do de cujus, bem 

como a condição de dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se que 

o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA TAVARES SOBRINHO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000657-32.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JORDANIA TAVARES SOBRINHO PEREIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de 

aposentadoria por morte de trabalhador rural. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a qualidade de segurado do de cujus, bem 

como a condição de dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se que 

o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000671-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIDACIO GOMES BANDEIRA OAB - PA5230-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LUIZ CORREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000671-16.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA RÉU: ESPÓLIO DE LUIZ 

CORREIRA DE SOUZA Vistos. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituídas, percebe-se que os pressupostos que ensejam a 

ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito. Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, 

RECEBO a inicial. Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a 

necessidade de prévia lavratura de auto de constatação judicial na 

suposta área ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela 

parte requerente. Por tais razões, expeça-se mandado de constatação 

para cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça 

vestibular, sendo o caso, desde já, com o reforço policial para 

cumprimento. Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está 

na posse da área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os 

bens que guarnecem a área e seu respectivo titular. Deverá, ainda, 

certificar a presença de indicativos de turbação e sua provável data. 

Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça. Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de janeiro de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001334-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ERIKSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001334-62.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: 

ERIKSON ALVES DE OLIVEIRA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em face de 

ERIKSON ALVES DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos. Durante o 

trâmite processual, as partes celebraram acordo e pediram a suspensão 

do feito até o cumprimento do acordo (ID 27452806). É o relatório. Decido. 

Considerando o exposto, SUSPENDO o presente feito até 25 de fevereiro 

de 2020 por convenção das partes, nos termos do artigo 922, do NCPC. 

Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 dias, manifestar se houve o cumprimento do acordo juntado aos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de janeiro de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA BRITO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ELITON LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000108-22.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: MARCIA MARIA BRITO FERREIRA EXECUTADO: JOSÉ ELITON 

LUZ Trata-se de execução de alimentos proposta por Maria Eduarda 

Ferreira Luz, devidamente representada por sua genitora Marcia Maria 

Brito Ferreira, em face de José Eliton Luz. A exequente narrou na exordial 

que, apesar de ter entabulado acordo com o executado, estabelecendo o 

quantum da pensão alimentícia a ser prestado em favor da menor, o 

executado não vem adimplindo com suas obrigações. Diante de tais 

asserções, propôs a presente execução, sob o rito da prisão. Citado para 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso e das que se 

vencessem no curso do processo, sob risco de prisão, o executado 

quedou-se inerte. Instada a se manifestar, a exequente pugnou pela 

decretação da prisão civil do executado, ao passo que o Ministério Público 

manifestou-se favorável ao pedido. Decretada a prisão, foi expedida carta 

precatória à comarca de São Félix do Araguaia/MT, no entanto, esta 

retornou sem cumprimento, sob a alegação de que o executado 

apresentou comprovante de pagamento da obrigação no valor de 

R$700,00 (setecentos reais). Ato seguinte, a exequente apresentou 

manifestação, informando que o executado efetuou o pagamento de 

apenas uma parte do débito alimentar, apresentando os cálculos 

atualizados e pugnando novamente pela decretação da prisão civil. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público mostrou-se favorável ao 

pedido da exequente. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O art. 528, §3º do CPC dispõe: “Se o executado não pagar ou se a 

justificativa não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do §1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”. O §7º do artigo acima apontado não 

deixa dúvidas de que o débito alimentar que autoriza a privação da 

liberdade é o que compreende as três últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da demanda mais as que vencerem no curso do 

procedimento. Tal normatização privilegiou o que já dispunha o enunciado 

309 da súmula do STJ “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo”. No caso em tela, o débito 

alimentar refere-se aos três meses anteriores a propositura da ação 

(janeiro a março de 2018) e as que venceram no curso do processo, não 

existindo dúvidas de que a prisão civil é medida imperiosa. ANTE O 

EXPOSTO, com base na motivação supra, DECRETO a prisão civil do 

executado, pelo prazo de 01 (um) mês. Expeça-se o competente mandado 

de prisão e expeça-se carta precatória à comarca de São Félix do 

Araguaia, constando a última atualização do débito e anote-se o 

necessário no BNMP. Determino, ainda, nos termos do artigo 528, §1º do 

NCPC o protesto da decisão judicial que fixou os alimentos, com a 

consequente negativação do executado até que se proceda o integral 

pagamento do débito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Porto Alegre do Norte/MT, 10 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000059-10.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DE ABREU MARINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ SALOMÃO RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000059-10.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: VANUSA DE ABREU MARINHO EXECUTADO: JOSÉ 

SALOMÃO RODRIGUES CARVALHO Inicialmente, recebo a inicial e defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Sabe-se que agora, com o Código de 

Processo Civil/2015, há 4 (quatro) possibilidades para se executar os 

alimentos devidos. A distinção restringe-se em relação ao tipo de título 

(judicial ou extrajudicial) e tempo de débito (pretérito ou recente), senão 

vejamos: I) cumprimento de sentença, sob pena de prisão (arts. 528/533); 

II) cumprimento de sentença, sob pena de penhora (art. 528, §8º); III) 

execução de alimentos, fundada em título executivo extrajudicial, sob pena 

de prisão (arts. 911/912); IV) execução de alimentos, fundada em título 

executivo extrajudicial sob pena de penhora (art. 913). Daí, compulsando 

os autos verifico que o pedido inicial está caracterizado nos artigos suso 

mencionados, sendo assim, determino a citação do executado para, 

conforme art. 911, “caput” do CPC/15, em 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das QUE 

VENCEREM NO CURSO DO PRESENTE FEITO, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de fazê-lo, sob a pena de ter o título protestado 

judicialmente e ter decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) 

meses, nos termos do art. 528, §3º do CPC/15. Nesse entendimento, 

declara a inteligente Súmula 309 do STJ, “O débito alimentar que autoriza 

prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que venceram no curso do 

processo.” Outrossim, o artigo 528, §7º, respectivamente:“O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo.” Consigne-se no mandado que não 

serão aceitos comprovantes de entrega de envelope, devendo os 

depósitos serem feitos na “boca do caixa” em conta por esta indicada ou 

em mãos da genitora da exequente, mediante recibo. Atente-se o Sr. 

Oficial de Justiça às prerrogativas esculpidas no art. 212, § 2° do CPC/15. 

Cite-se, intime-se e cumpra-se, devendo a serventia judicial providenciar o 

necessário à realização do ato. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 14 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000914-57.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000914-57.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS FERREIRA REQUERIDO: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em 

que se busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade 

de segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em tempo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2019, às 

16h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de 

averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de economia 

familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em 

tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos 

autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do 

art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte ré mediante remessa dos autos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de 

outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000474-61.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SANTOS NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000474-61.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TEREZINHA SANTOS NETA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para reconhecimento 

de união estável, cumulada com ação para concessão de pensão por 

morte. Citado, o demandado apresentou contestação. Analisando os 

autos, verifica-se a ausência de preliminares a serem analisadas. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a 

demonstração da condição de dependente de quem objetiva a pensão, 

assim sendo, a união estável entre a autora e o de cujus. Defiro a 

produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28 de fevereiro de 2019, às 16h00min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002310-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO BORGES PEREIRA (REU)

NEUTE SEVERINO DE ALENCAR (REU)

GISELLE DA LUZ BRITO (REU)

JOAO NETO DA SILVA (REU)

FLAVIO ALVES DE SOUSA (REU)

FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR (REU)

SILMAR METKE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA OAB - GO35869 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES OAB - GO32245 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002310-35.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELARMIN MIRANDA REU: DIVINO BORGES PEREIRA, NEUTE 

SEVERINO DE ALENCAR, FLAVIO ALVES DE SOUSA, FRANCISCO 

SINDEAUX DE ALENCAR, GISELLE DA LUZ BRITO, JOAO NETO DA SILVA, 

SILMAR METKE Trata-se de pedido de medida cautelar em caráter 

antecedente c/c liminar ajuizada por ELARMIN MIRANDA em face de 

DIVINO BORGES PEREIRA, NEUTE SEVERINO DE ALENCAR, FLAVIO 

ALVES DE SOUZA, FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR, GISELLE DA 

LUZ BRITO, JOÃO NETO DA SILVA e SILMAR METKE, todos qualificados 

nos autos. Aduz o autor que, em 20 de maio de 2013, os requeridos 

contrataram seus serviços como advogado para defender seus 

interesses em uma ação de reintegração de posse (código 1988), nessa 

comarca. Alegou que ficou ajustado que receberia, pela prestação do 

serviço, o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 05 parcelas 

de R$20.000,00 (vinte mil reais), além de 5% sobre o valor da área 

discutida no processo, a título de honorários ad exitum. Sustentou que, em 

agosto de 2016, os requeridos revogaram o mandato do requerente e 

constituíram novos advogados. Entretanto, afirmou que em agosto de 

2017, o recurso especial interposto pelo requerente no STJ foi provido, 

revertendo a situação do processo, que retornou à comarca de origem. 

Assim, em que pese a decisão ter sido proferida quando o requerente não 

patrocinava mais a causa, seu nome permanecia como advogado 

habilitado no STJ para receber intimações e, por essa razão, aduziu que a 

habilitação o vincula ao merecimento total dos honorários pactuados. 

Narrou, ainda, que com a devolução dos autos à comarca de origem, foi 

designada audiência de conciliação no dia 09 de dezembro de 2019. Em 

razão dos fatos expostos, requereu, liminarmente, a retenção de 5% 

sobre o valor acordado com os requeridos, em quaisquer bens, 

tornando-os indisponíveis até o pagamento do débito. Juntou os 

documentos de fls. 14/36. Vieram os autos conclusos. È o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de procedimento de tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente e como tal passa-se a analisá-la. 

Conforme preceitua o artigo 305 do Código de Processo Civil, “a petição 

inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo.” Cumpre salientar que “a ‘exposição sumária do direito 

ameaçado’ é sinônimo de fumus boni iuris, enquanto o receio de lesão é o 

periculum in mora .”(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. Salvador: Ed.JusPodivm, 2016.) No caso em 

análise, verifica-se que o pedido de tutela cautelar não merece prosperar, 

eis que, embora o requerente tenha informado que, com o presente 

pedido, visa resguardar seu direito constituído pelos trabalhos 

desenvolvidos, não há nos autos indícios suficientes para o deferimento 

da liminar. Ademais, não foram preenchidos os outros requisitos para 

espécie. Por oportuno, sobreleva destacar que a inicial não trouxe 

documentos suficientes que demonstrem, num primeiro momento, a 

probabilidade do direito à tutela cautelar deduzida, na medida em que a 

parte autora não demonstrou ocorrência, em tese, de conduta ilícita por 

parte dos requeridos, ao menos nesse exame perfunctório, no que tange 

ao pagamento de honorários ad exitum, uma vez que não há prova nos 

autos de que os requeridos saíram vencedores da ação de reintegração 

de posse. De igual forma, observo que o periculum in mora não restou 

caracterizado, uma vez que o requerente não demonstrou o perigo de 

dano irreversível ou de difícil reparação, pois, em que pese tenha alegado 

a audiência de conciliação designada para o dia 09/12/2019, verifica-se 

nos autos que a solenidade foi redesignada. Além disso, a mera 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1247 de 1782



possibilidade de solução consensual da lide não evidencia o perigo do 

dano sustentado pelo autor. Demonstradas as situações específicas no 

caso concreto, não vislumbro nos autos, a priori, elementos capazes de 

evidenciar os requisitos autorizadores a embasar o pleito, de modo que o 

não acolhimento da tutela cautelar requerida é medida imperiosa. Ante o 

exposto, com amparo no artigo 305 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela cautelar requerido em caráter antecedente. Citem-se os 

requeridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar 

as provas que pretendem produzir, devendo, no mandado, ser advertida, 

além das cominações inerentes às citações, de que, se pretender-se 

produção de prova técnica, deverão ser formulados, desde logo, quesitos 

e indicado assistente técnico, sob o risco de preclusão. Se for pretendida 

a produção de prova testemunhal, deverá observar os termos dos artigos 

455 e seguintes do Código de Processo Civil, naquilo que for pertinente ao 

procedimento. Posteriormente, tornem os autos conclusos. Porto Alegre do 

Norte/MT, 16 de janeiro de 2019. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000484-08.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DE CASTRO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000484-08.2018.8.11.0059. 

AUTOR: LUISA DE CASTRO SOBRINHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001273-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT25798/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GOMES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001273-07.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS 

EXECUTADO: GILSON GOMES DE FREITAS Trata-se de ação de execução 

de alimentos proposta por SMILLY SANTOS FREITAS e JOSÉ WADRIAN 

SANTOS FREITAS, menores, devidamente representados por sua genitora 

MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, em face de GILSON 

GOMES DE FREITAS, todos qualificados nos autos. Após regular trâmite 

processual as partes anexaram aos autos termo de acordo extrajudicial, 

por conseguinte, pugnaram pela homologação da transação e extinção do 

feito (ID 26427156). Com a vista dos autos, o Ministério Público requereu a 

homologação do acordo (ID 26944974). É o necessário. Fundamento. 

Decido. Considerando o acima exposto, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes e, em consequência, julgo extinto o processo na forma do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Com base no princípio da 

causalidade, condeno o executado ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa (art. 85, §2º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de janeiro de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000884-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALVES ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DA SILVA LEITE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000884-22.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): THAIS ALVES ROCHA RÉU: DANILO DA SILVA LEITE Vistos. 

Analisados os autos, verifico que as partes acordaram extrajudicialmente 

quanto à guarda, fixação de alimentos e direito de visitas, bem como o 

Ministério Público Estadual requereu a respectiva homologação por este 

juízo. É o relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado 

entre as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso III, "b", do CPC/2015. Sem custas. Registrada a 

sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se, com as 

cautelas legais e as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de janeiro de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001489-65.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001489-65.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARIA DOS SANTOS 

DA CONCEICAO Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MARIA DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO, ambos qualificados nos autos. Consta dos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1248 de 1782



pedido de desistência do exequente, o qual informou que não tem mais 

interesse no andamento processual (ID 27802645). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, HOMOLOGO a 

desistência ao feito manifestada e, em consequência, EXTINGO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 771, paragrafo 

único c/c artigo 485, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil. 

Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 10 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002340-70.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANES CLEIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002340-70.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: JANES CLEIA RODRIGUES DOS SANTOS Trata-se de 

ação de execução de busca e apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em 

desfavor de JANES CLEIA RODRIGUES DOS SANTOS, ambos qualificados 

nos autos. Consta dos autos pedido de desistência do exequente, o qual 

informou que não tem mais interesse no andamento processual (ID 

27848066). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil. 

Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, 10 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-11.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA JESUS MARQUES CENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVICON (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000003-11.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): CELIA JESUS MARQUES CENA REU: PREVICON Trata-se de 

ação previdenciária proposta por CELIA JESUS MARQUES CENA, 

desfavor do PREVICON, ambos já qualificados nos autos. Após regular 

trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da ação (ID 

25765437). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 14 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001210-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA E CONSTRUTORA CARVALHO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001210-79.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): METALURGICA E CONSTRUTORA CARVALHO LTDA - ME 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de ação anulatória de 

lançamento tributário proposta por INDÚSTRIA METALÚRGICA CARVALHO 

- ME, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos já qualificados 

nos autos. Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela 

desistência da ação (ID 23866100). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao 

feito manifestada e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I. Porto Alegre do Norte-MT, 15 

de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001886-90.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c tutela antecipada proposta por 7SETE 

AGROINDUSTRIAL EIRELLI - EPP em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo, 

requerendo a respectiva homologação por esse juízo, bem como a 

extinção do feito. É o relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do CPC/2015. Custas já pagas. 

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos 

patronos, conforme entabulado no acordo. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se, com as cautelas 

legais e as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre do Norte-MT, 17 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95487 Nr: 12367-03.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Ferreira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha João Paulo Ferreira da Silva.

 Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 

2020, às 07h30min (Horário Oficial de Mato Grosso).

 Expeça-se mandado de intimação do acusado para o endereço constante 

na denúncia.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 120031 Nr: 5229-14.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 ANTE O EXPOSTO, acolhendo o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos 

de revogação e relaxamento da prisão preventiva de SARA MORAES DA 

SILVA.Outrossim, oficie-se à Politec conforme requerido pelo Parquet na 

manifestação retro. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 122456 Nr: 6569-90.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Fernandes dos Santos, José Nilson da 

Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO INDICIADO JOSÉ 

NILSON DA SILVA LOPES, sem o pagamento de fiança, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1- 

Comparecimento mensal em juízo para informar endereço atualizado e 

justificar suas atividades;2- Proibição de ausentar-se da Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia 

autorização judicial;3- Comparecimento a todos os atos processuais;4- 

Proibição de cometer novos ilícitos penais.Cientifique-se o indiciado que o 

descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras 

consequências, o restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme 

preceitua o art. 282, §4º do CPP.Expeça-se alvará de soltura em favor do 

indiciado, devendo ser colocado em liberdade SE POR OUTRO MOTIVO 

NÃO DEVA PERMANECER PRESO.Outrossim, não sendo caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de 

apreciação, declaro o feito saneado e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 DE MARÇO DE 2020, ÀS 12H30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), devendo constar do mandado que o 

interrogatório será realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma 

solenidade. Intimem-se as partes e testemunhas arroladas. Ciência ao MPE 

e a Defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 122921 Nr: 6856-53.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeilson Anastacio Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 Decisão

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 DE JANEIRO DE 

2020, ÀS 12H30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 119627 Nr: 5017-90.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnatan Barbosa Ribeiro, Romário Miranda 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Decisão

Compulsados os autos, extrai-se que os sentenciados (ref.98) e o 

representante ministerial (ref.105), interpuseram recurso de apelação, os 

quais veriam acompanhados das razões recursais.

 Assim sendo, diante das certidões de tempestividade (refs. 99 e 107), 

RECEBO os aludidos recursos.

 Pois bem.

Tendo em vista que o Parquet já contrarrazou o apelo da defesa (ref.106), 

intime-se o causídico nomeado nos autos para contrarrazoar o recurso 

ministerial.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 122890 Nr: 6840-02.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Gomes da Silva Santos, Renato de 

Jesus Carneiro Vulgo " Loco Abreu", José Nilson da Silva Lopes, Eliene 

Oliveira Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 ANTE O EXPOSTO, acolhendo o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos 

de revogação/relaxamento de prisão preventiva e de substituição da 

prisão cautelar por domiciliar formulado pela defesa de GEANE GOMES DA 

SILVA SANTOS.No mais, aguarde-se a realização da audiência aprazada. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 114657 Nr: 2113-97.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Cabalheiro Neto, Alcione Vieira Brito, 

Renato Quirino de Castro, Clinio Cabalheiro, Adriano Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA DOS ANJOS 

MARINHO - OAB:OAB/GO 55270, Italo Regis de Amorim Freitas - 

OAB:16502/PB, Talita Santana Costa - OAB:19324- MG, Tiago da Silva 

Machado - OAB:17908 - MT, WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

OAB:18256

 Considerando o teor dos documentos contidos na ref.163, bem como da 

manifestação ministerial retro, extrai-se que o laudo pericial faltante já foi 

confeccionado pela Politec, restando pendente, tão somente, o 

encaminhamento à Delegacia de Polícia através de armazenamento 

adequado devido o tamanho do arquivo.

 Assim sendo, levando em conta que estão pendentes apenas questões 

burocráticas e procedimentais, declaro encerrada a instrução criminal e 

determino a abertura de vistas aos sujeitos processuais para 

apresentação de alegações finais no prazo legal.

Desse modo, levando em conta que a instrução criminal se encerrou, resta 

superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, 

conforme dispõe a Súmula 52 do STJ, por conseguinte, indefiro os pedidos 

de ref.165.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 114487 Nr: 2017-82.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallas de Souza Martins, vulgo "Pinguim"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Autos nº 2017-82.2019.811.0059Código nº 114487Acusado: Wallas de 

Souza MartinsSENTENÇATrata-se de ação penal proposta contra 

WALLAS DE SOUZA MARTINS pela prática, em tese, do delito tipificado no 

artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Após a regular instrução criminal, sobreveio decisão intermediária, 

pronunciando o acusado nos termos da denúncia (ref. 116).Submetido a 

julgamento pelo E. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de 

votos, decidiu pela condenação do acusado nas sanções do artigo 121, §

§ 1° e 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64390 Nr: 1097-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Masse Alves Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:20864-A

 DECISÃO

Defiro o pedido ministerial e determino expedição de carta precatória para 

a comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, objetivando a oitiva de Rossini 

Borges Milhomem (segundo informação de folha 81, a testemunha 

atualmente ocupa o cargo de analista no Poder Judiciário, estando lotado 

na comarca de Ribeirão Cascalheira/MT).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82919 Nr: 4823-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmi Rodrigues da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha André Guimarães da Silva, com a 

concordância da defesa.

 Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 

2020, às 10h00min (Horário Oficial de Mato Grosso).

 Expeça-se mandado de intimação da vítima no endereço de ref: 49.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84860 Nr: 6024-88.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrimar José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha Neuza Vieira Martins, com 

concordância da defesa, e declaro encerrada a instrução criminal. 

Abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 dias, 

sucessivamente, apresentarem alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60495 Nr: 3541-56.2015.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531

 SENTENÇA

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de ADÃO GOMES DE 

SOUZA, indiciado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em audiência, foi concedido ao réu o benefício da suspensão condicional 

do processo por 02 (dois) anos, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95 

(ref. 31).

Decorrido o período de suspensão, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do acusado, com fundamento no artigo 89, §5° da 

Lei 9.099/95 (ref. 58).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

 DECIDO.

Compulsando aos autos, verifico que o período de prova do acusado já 

terminou, tendo este cumprido satisfatoriamente as condições impostas, 

sem que houvesse revogação (ref. 34, 39/42, 45, 47, 49/52).

Ademais, em consonância com o artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

“expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade”. 

Assim, inobstante o descumprimento do acusado, o prazo transcorreu, 

sem que fosse revogado.

Ante o exposto, nos termos do art. 82, do Código Penal e com fulcro no 

artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ADÃO GOMES DE SOUZA.

Transitada em julgado a presente sentença, sejam os autos arquivados, 

com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105238 Nr: 5611-41.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Sousa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha Marta Romanielo Silva e redesigno 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2020, às 

10h30min (Horário Oficial de Mato Grosso).

 Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Érica Rodrigues 

Tavares.

 Expeça-se mandado de intimação para Raimundo Nonato Silva Almeida no 

mesmo endereço, consignando seu novo número de aparelho celular (66) 

99688-1385.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18288 Nr: 2135-73.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesusley Ferreira Moreira, vulgo "Ley"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Dias Araújo Sousa - 

OAB:26511 - O - MT

 (...)acolhendo o parecer ministerial, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA 

AO ACUSADO JESUSLEY FERREIRA MOREIRA, mediante o cumprimento 

das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 

1- Informar endereço atualizado nos autos no prazo máximo de 15 

(quinze) dias;2 - Comparecer a todos os atos processuais;3 – Proibição 

de ausentar-se da Comarca onde reside, por prazo superior a 15 (quinze) 

dias, sem prévia autorização judicial;4 - Proibição de cometer novos ilícitos 

penais.Expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do réu, 

devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Expeça-se carta precatória para Comarca de Vila 

Rica-MT, para cumprimento do alvará de soltura.No mais, aguarde-se a 

audiência aprazada.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 122011 Nr: 6298-81.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio da Silva Costa, Everaldo 

Guimarães Vieira, A Apurar, Jaildo Dias dos Santos, Anderson Marques 

Sales, Eduardo Vieira Gomes, Ademir da Silva Araujo, vulgo "Demir", Silas 

Goulart Silva, José Andrade Cavalcante, Thiago Neri Pereira da Silva, Alex 

da Silva Costa, Alex Rodrigues dos Santos, Kleiton Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski - OAB:22251/O

 DecisãoCompulsados os autos, extrai-se que foram citados pessoalmente 

os acusados JAILDO DIAS DOS SANTOS, EDUARDO VIEIRA GOMES, 

ALEX RODRIGUES DOS SANTOS e ALEX DA SILVA COSTA. Quanto a 

MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA e SILAS GOULAR SILVA, conforme 

de ref.29, se encontram segregados no Presídio PM Major Zuzi Alves da 

Silva, em Água Boa/MT e JOSE ANDRADE CAVALCANTE está preso em 

São Félix do Araguaia (ref.24).Além disso, no atinente aos acusados 

EVERALDO GUIMARAES VIEIRA, ANDERSON MARQUES SALES, ADEMIR 

DA SILVA ARAUJO e KLEITON GUILHERME, não foram encontrados pelo 

meirinho para citação.Em relação a THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA, foi 

expedida carta precatória para Comarca de Comodoro para sua citação 

(ref.07).Pois bem.Primeiramente, considerando que os acusados 

EVERALDO GUIMARAES VIEIRA, ANDERSON MARQUES SALES, ADEMIR 

DA SILVA ARAUJO e KLEITON GUILHERME, não foram encontrados para 

serem citados pessoalmente, determino o desmembramento do feito em 

relação a eles, cujo autos deverá ser remetido ao gabinete após a 

distribuição.Ao mesmo tempo, determino a expedição de carta precatória 

para Comarca de Água Boa/MT, para citação de MARCO ANTÔNIO DA 

SILVA COSTA e SILAS GOULAR SILVA, haja vista que eles se encontram 

segregados em presídio situado naquela Comarca. Expeça-se, ainda, 

Carta Precatória para Comarca de São Félix do Araguaia/MT para citação 

de JOSE ANDRADE CAVALCANTE. Diligencie-se para retorno da missiva 

expedida na ref.07.Em tempo, levando em conta que ALEX DA SILVA 

COSTA informou que não tem condições de constituir advogado e diante 

da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca NOMEIO o advogado, 

Dr. MATHEUS ROSS, OAB/MT 19.739-O, para atuar na defesa do aludido 

denunciado durante toda instrução criminal, o qual deverá ser intimado da 

presente nomeação, a fim de que tome as medidas necessárias nos 

autos.Por fim, tendo em vista o teor da petição retro (ref.30), oficie-se ao 

Diretor da Cadeia Pública local solicitando informações quanto ao ingresso 

da companheira de Eduardo na Cadeia Pública. Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 111103 Nr: 8733-62.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueo Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal, determino a citação 

do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias.

 Conste no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que for necessário para a defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito, qualificando-as e requerendo a intimação, quando 

necessário (CPP, art. 406, § 3º).

 Após a apresentação da defesa, se houver alegações de matérias 

preliminares ou juntada de novos documentos, vista dos autos ao 

Ministério Público para, em cinco dias, manifestar (art. 409, CPP).

 O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, § 4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. MATHEUS ROOS, OAB/MT 19.739, para atuar na defesa do 

denunciado durante toda instrução criminal, o qual deverá ser intimada da 

presente nomeação, a fim de que tome as medidas necessárias nos 

autos.

 Por fim, defiro os pedidos da cota ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 116980 Nr: 3572-37.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL DE Confresa, Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Thiago Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA DA SILVA 

CARNEIRO - OAB:25186/O

 Impulsiono os autos intimando a defesa do réu para providenciar com 

urgência as razões recursais conforme determinado da decisão de ref:74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 118263 Nr: 4317-17.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claresiulda Pereira Campos, Afonso da Silva 

Lores Diniz, Joyce Batista Lima, IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Ademar Ribas - OAB:OAB/MT 2793, Itiel 

Gomes Costa - OAB:21499-0- MT, MÁRCIO CASTILHO DE MORAES - 

OAB:24310/A, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, RIVERALDO GOMES 

DA SILVA - OAB:8143-A

 Impulsiono os autos intimando a defesa dos réus para ciência da decisão 

proferida nestes autos. Copia em anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115941 Nr: 2860-47.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerferson Pinheiro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia, para condenar o acusado GERFERSON PINHEIRO ALVES nas 

sanções do artigo 157, §2°, incisos II e IV, §2º-A, inciso I, do Código 

Penal.Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às 

diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123985 Nr: 7527-76.2019.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, CONCEDO a substituição da 

prisão preventiva por domiciliar de ALEX BATISTA RIBEIRO.Expeça-se 

Alvará de soltura em favor do indiciado, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Ciência ao Ministério Público e à defesa.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15943 Nr: 2403-64.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. S., Ronan Vieira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Considerando que os embargos são tempestivos (fl. 239), conheço dos 

embargos.Prevê o art. 382 do CPP: “Qualquer das partes poderá, no prazo 

de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela 

houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”. Como se vê, 

a finalidade do recurso de embargos de declaração é COMPLEMENTAR o 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Analisando 

a sentença atacada, constato que assiste razão ao Ministério Público, uma 

vez a sentença substituiu a pena privativa de liberdade (dois anos de 

reclusão) por apenas uma restritiva de direito. Desse modo, acolho a 

argumentação, para complementar a parte final da sentença, cujo teor 

passará a figurar da seguinte forma:“Neste caso concreto, a pena 

privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, 

eis que preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal: a sanção 

definitiva foi estabelecida em patamar não superior a 04 anos, além disso 

se constata, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com 
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violência ou grave ameaça, o denunciado não é reincidente em crime 

doloso e as circunstâncias contidas no artigo 44, inciso III, do Código 

Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente 

recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção 

penal.Portanto, aplica-se a aludida substituição, devendo a pena privativa 

de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período previsto na 

pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, 

consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para 

execução da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação 

pecuniária”.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 7460 Nr: 2111-21.2005.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 414, do Código de Processo Penal, 

IMPRONUNCIO o acusado RENATO LUIZ DA SILVEIRA, qualificado nos 

autos.Transitada em julgado, arquive-se o presente feito.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 193-35.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio de Moraes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499-O/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar FABRICIO DE MORAES BARROS nas 

sanções do artigo 180, §1º, na forma do art. 70, do Código Penal.Com 

fulcro no princípio da individualização das penas, e atento às diretrizes do 

artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:Na primeira 

fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não 

agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os 

antecedentes criminais, vislumbra-se que o réu é primário (Consulta 

sistema Apolo). A conduta social e a personalidade sem elementos nos 

autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências 

do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da 

vítima demonstra-se neutro.Dessa forma, considerando que todas as 

circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a 

pena-base em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no 

mínimo legal.Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão nos 

termos da súmula 545, do STJ, porém deixo de aplica-la em respeito ao 

enunciado da súmula 231, do STJ.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46837 Nr: 2633-67.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso de Carvalho, alcunha "Paulão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B

 Ante o exposto, ABSOLVO sumariamente o acusado do crime tipificado 

no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 

415, inciso IV do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as anotações e baixas de estilo, 

procedendo-se as comunicações estabelecidas pela CNGC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22473 Nr: 2457-59.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Cardoso dos Santos, vulgo 

"Ratinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 Considerando que o Recurso é tempestivo – o que se deve ser 

certificado -, recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 

Ministério Público, o qual veio acompanhado das razões recursais.

Abra-se vista à defesa do acusado para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso.

Após, conclusos os autos para observância do contido no art. 589 do 

Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41601 Nr: 1327-97.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Silva Santos, Elivelton Marlon Pietrobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 Considerando que o Recurso é tempestivo – o que se deve ser 

certificado -, recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 

Ministério Público, o qual veio acompanhado das razões recursais.

Abra-se vista à defesa do acusado para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso.

Após, conclusos os autos para observância do contido no art. 589 do 

Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45960 Nr: 1773-66.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuselino Justino de Jesus, vulgo "Goianinho", 

Rubiatá Santana Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:36692-GO, Denuélita Bispo dos Santos - OAB:17.569-A

 Prefacialmente, nos termos da CNGC, determino o encerramento deste 

volume e abertura do volume de n. 02.
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Considerando que o Ministério Público apresentou as alegações finais (fls. 

204/214), intimem-se as defesas dos acusados para apresentar 

memoriais finais escritos no prazo legal.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11243 Nr: 1647-26.2007.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Alves de Brito, Elionor Daniel Ferreira 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade – o que deve ser 

certificado.Prevê o art. 382 do CPP: “Qualquer das partes poderá, no 

prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela 

houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”. Como se vê, 

a finalidade do recurso de embargos de declaração é COMPLEMENTAR o 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Analisando 

a sentença atacada, constato que assiste razão ao advogado em tela, 

uma vez que foi nomeado e atuou de forma dativa durante toda instrução 

criminal e não foram arbitrados, honorário em seu favor.Desse modo, 

acolho a argumentação, para complementar a parte final da sentença, cujo 

teor passará a figurar da seguinte forma:“Levando em conta que os 

advogados dativos Jodacy Gaspar Dantas e Amauri Martins Fontes foram 

nomeados para patrocinar a defesa dos acusados Elionor Daniel Ferreira 

e Nelson Alves de Brito, respectivamente, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de 10 (dez) URH’s em favor do procurador Dr. 

Jodacy Gaspar Dantas – OAB/MT n. 10.993. e 10 (dez) URH’s em favor do 

procurador Amauri Martins Fontes, OAB/MT n. 4.837-A”.No mais, persiste 

como está publicada.Posto isso, com fundamento no art. 382 do CPP, 

acolho os presentes embargos de declaração.Expeça-se as devidas 

certidão em favor dos causídicos no valor de 10 (dez) URH’s para 

cada.No mais, abra-se vista ao MPE para ciência da sentença de fls. 

160/161.Após o trânsito em julgado da sentença retro (fls. 160/161), 

arquivem-se estes autos com as baixas necessárias.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40989 Nr: 716-47.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 O advogado nomeado, Dr. Jodacy Gaspar Dantas, interpôs Embargos de 

Declaração da sentença proferida no feito (fls. 139/140).

Aduziu que houve omissão na sentença proferida, acerca do arbitramento 

dos honorários advocatícios por sua atuação dativa.

É o relato.

Decido.

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade – o que deve ser 

certificado.

 Prevê o art. 382 do CPP: “Qualquer das partes poderá, no prazo de dois 

dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”.

 Como se vê, a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Somente é possível conferir 

efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos.

 Analisando a sentença atacada, constato que assiste razão ao advogado 

em tela, uma vez que foi nomeado e atuou de forma dativa durante toda 

instrução criminal e não foram arbitrados, honorário em seu favor.

Desse modo, acolho a argumentação, para complementar a parte final da 

sentença, cujo teor passará a figurar da seguinte forma:

“Levando em conta que o advogado dativos Jodacy Gaspar Dantas foi 

nomeado para patrocinar a defesa do acusado Silvani Soares da Silva, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 10 (dez) URH’s em 

favor do procurador Dr. Jodacy Gaspar Dantas – OAB/MT n. 10.993.”.

No mais, persiste como está publicada.

Posto isso, com fundamento no art. 382 do CPP, acolho os presentes 

embargos de declaração.

Expeça-se a devida certidão em favor do causídico no valor de 10 (dez) 

URH’s.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43795 Nr: 3565-89.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Prefacialmente, detertermino o encerramente deste volume e a abertura 

do volume de n. 02.

Junte-se a carta precatória devolvida pelo Juízo da Comarca de São Félix 

do Araguaia.

Após, considerando o tempo decorrido desde a última intimação da 

testemunha Marli Delfina, abra-se vista ao MPE para manifestação.

Posteriormente, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 801-96.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Defiro o pedido ministerial retro (fls. 74/75).

Assim sendo, expeça-se edital de intimação, a fim de intimar o acusada da 

sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, nos termos do 

artigo 382, inciso IV, do CPP.

Após o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, e cumpra-se 

a parte final da sentença de fls. 56/58.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21262 Nr: 637-6.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Watila Ferreira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Se tempestivo – que deve ser certificado -, recebo o Recurso em Sentido 

Estrito interposto pelo Ministério Público, o qual veio acompanhado das 

razões recursais.

Abra-se vista à defesa da acusada para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso.

Após, conclusos os autos para observância do contido no art. 589 do 

Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46975 Nr: 2769-64.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlo Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Cumpra-se a determinação exarada no despacho de fl. 93, intimando a 

defesa do acusado para apresentar alegações finais escritas no prazo 

legal.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, pois se trata de processo incluído na meta 

02.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11170 Nr: 1563-25.2007.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrik Gonçalves Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Considerando que a defesa está de acordo em realizar o interrogatório do 

acusado durante a realização do eventual julgamento no E. Tribunal do 

Júri, bem como que o Ministério Público apresentou as alegações finais 

(fls. 195/198), cumpra-se a determinação exarada no despacho de fl. 193, 

intimando a defesa do acusado para igual procedimento no prazo legal.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46810 Nr: 2607-69.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 Cumpra-se a determinação exarada no despacho de fl. 91, intimando a 

defesa para apresentar alegações finais escritas no prazo legal.

Após, volva-me o feito concluso.

Cumpra-se, com urgência, pois se trata de processo incluído na meta 02.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19670 Nr: 373-85.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josue Silva Marinho - 

OAB:12423/A

 Cumpra-se a determinação exarada no despacho de fl. 201, intimando a 

defesa para apresentar alegações finais escritas no prazo legal.

Após, volva-me o feito concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 631-61.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusino dos Santos Vieira, alcunha "Sorriso", 

Juscelia Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Defiro o pedido da defesa retro (fl. 69).

Assim sendo, revogo a nomeação do dativo e nomeio o Dr. Matheus Roos, 

OAB/MT n. 19739 para patrocinar a defesa do acusado Deuzino. Para 

tanto, deverá ser intimado da presente nomeação.

No mais, considerando que o MPE desistiu da oitiva da testemunha Leiliane 

Barbosa (fl. 66/66-v), bem como que se trata de testemunha arrolada por 

ambas as partes, intime-se a defesa dos acusados para manifestar se 

tem interesse na oitiva da referida testemunha no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em caso positivo, deverá, desde já, apresentar endereço atualizado.

 Após, volvam-me os autos conclusos para designação de audiência, a 

fim de inquirir a testemunha Angêla, Alexandra e, eventualmente, a 

Leiliane, bem como a acusada Juscélia.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, pois se trata de processo 

incluído na meta 02.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 2031 Nr: 245-80.2002.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir da Silva Batista, vulgo "Batistinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:16653
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 Defiro o pedido ministerial retro (fls. 310/310-v).

Para tanto, intimem-se as partes para apresentação de novos quesitos no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência, pois se trata de processo 

incluído na meta 02.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86 Nr: 889-91.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Araújo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 O advogado nomeado, Dr. Nelton Schwingel, interpôs Embargos de 

Declaração da sentença proferida no feito (fl. 409).

Aduziu que houve omissão na sentença proferida, acerca do arbitramento 

dos honorários advocatícios por sua atuação dativa.

 É o relato.

Decido.

 Se tempestivo – o que deve ser certificado -, conheço dos embargos.

 Prevê o art. 382 do CPP: “Qualquer das partes poderá, no prazo de dois 

dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver 

obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”.

 Como se vê, a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Somente é possível conferir 

efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos.

 Analisando a sentença atacada, constato que assiste razão ao advogado 

em tela, uma vez que foi nomeado e atuou de forma dativa na 

apresentação de contrarrazões recursais e não foram arbitrados URHS 

em seu favor.

 Desse modo, acolho a argumentação, para complementar a parte final da 

sentença, cujo teor passará a figurar da seguinte forma:

“Levando em conta que o advogado dativo foi nomeado para a 

apresentação de contrarrazões recursais, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de 09 (nove) URH’s em favor do procurador Dr. 

Nelton Schwingel – OAB-MT nº 14.175-A.”.

No mais, persiste como está publicada.

Posto isso, com fundamento no art. 382 do CPP, acolho os presentes 

embargos de declaração.

Expeça-se a devida certidão em favor do causídico no valor de 09 (nove) 

URH’s.

Outrossim, certifique o trânsito em julgado da sentença de fl. 407 e 

arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 4541-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO 

IMPROCEDENTE a exordial acusatória, para absolver o acusado FÁBIO 

JUNIOR PEREIRA, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as anotações e baixas de estilo, procedendo-se as comunicações 

estabelecidas pela CNGC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16058 Nr: 39-85.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan dos Santos Lino, vulgo "Negão", Mario 

Dione de Oliveira Silva, vulgo "Braquinho", Maria Anita Pereira Costa ou 

Anita Alves de Oliveira, vulgo "Anita"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 Se tempestivo – que deve ser certificado -, recebo o Recurso em Sentido 

Estrito interposto pelo Ministério Público, o qual veio acompanhado das 

razões recursais.

Abra-se vista à defesa da acusada para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso.

Após, conclusos os autos para observância do contido no art. 589 do 

Código de Processo Penal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 79546 Nr: 2734-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celismar Cardoso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da Sessão de Julgamento outrora 

designada, em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem 

como pelo fato do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal 

desta Comarca está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix 

do Araguaia-MT distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, REDESIGNO a solenidade 

anteriormente agendada PARA O DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 

09H00MIN (horário oficial de MT).

 Oficie-se ao Juízo de Patos de Minas/MG, dando ciência do presente 

despacho, bem como solicitando, desde já, sua anuência para 

recambiamento do acusado para sessão de julgamento supra.

 Oficie-se a Cadeia Pública Local para que tome as providências 

necessárias junto a Sejudh.

Outrossim, quanto a não intimação de Almir Carvalho de Oliveira (ref.251), 

abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Com a 

juntada/complementação do endereço, independentemente de nova 

conclusão, expeça-se o necessário para intimação da aludida testemunha.

 Ciência ao MPE e a Defesa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 122624 Nr: 6664-23.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimauro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DIAS ARAUJO - 

OAB:26511/O

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 6994-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:14175/A, Valter da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 6968-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Felipe Pereira Campos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 119795 Nr: 5097-54.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Limiro da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alfredo Feresin de 

Abreu - OAB:7241/DF

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 122455 Nr: 6568-08.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Outrossim, quanto a não intimação de Weslley Hudson Rodrigues Mendes 

e Mateus Silva Araújo (ref.54), abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, oportunidade em que deverá se manifestar no que pertine a 

declaração de nulidade das provas obtidas a partir da suposta entrada 

forçada dos policiais na residência do acusado.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 122921 Nr: 6856-53.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeilson Anastacio Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Outrossim, quanto a não intimação de Mércia Pereira da Silva (ref.34), 

abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 58702 Nr: 2591-47.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdN, ABXV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Outrossim, quanto a não intimação de Vande da Silva e do acusado 

Jeferson Gomes (ref.34), abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 47465 Nr: 3253-79.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genalcio Quirino de Brito, Suemary Belo de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Octavio Moraes Martins 

- OAB:27380-B/MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT, 

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:22127-A/MT

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 3231-50.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslen Koakowski Rezende, vulgo 

"Gauchinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123726 Nr: 7368-36.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genildo Rodrigues Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA DOS ANJOS VIEIRA - 

OAB:55270

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 
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está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 88674 Nr: 8507-91.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Anibal Silva de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 122095 Nr: 6350-77.2019.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataxerxes Misael Antunes Borbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123182 Nr: 7006-34.2019.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Neri Pereira da Silva, Alex da Silva 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123767 Nr: 7398-71.2019.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ale Arfux Junior - OAB:6.873, 

Teneressa A. de A. Líbera - OAB:7.031

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 49640 Nr: 5307-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzete Correia da Silva, Fabiano Bezerra da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.
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Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 53451 Nr: 2919-11.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Assalin dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Dias Araújo Sousa - 

OAB:26511 - O - MT

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 58356 Nr: 2391-40.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiston Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Jacometi de 

Oliveira - OAB:

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 59089 Nr: 2797-61.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Outrossim, quanto a intimação da testemunha João Pereira da Silva 

(ref.40), abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 59381 Nr: 2979-47.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 68632 Nr: 2715-93.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Silva, vulgo "Barbixa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos.

 Em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a Portaria n° 1635, designando 

esta Magistrada para jurisdicionar cumulativamente na 1° e 2° vara desta 

Comarca, de modo que passou exercer simultaneamente jurisdição nas 

comarcas de São Felix do Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo 

pelo qual resta inviabilizada a realização da audiência outrora designada, 

em razão da colidência de pautas entre as comarcas, bem como pelo fato 

do MM. Juiz De Direito responsável pela 3º Vara Criminal desta Comarca 

está em gozo de férias regulares e a cidade de São Felix do Araguaia-MT 

distar 217,6 Km desta urbe.

Assim, pelos motivos acima expostos, suspendo por ora a solenidade 

anteriormente agendada até a ulterior readequação de pauta.
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Outrossim, quanto a intimação da testemunha Karoline Rogowski, abra-se 

vista ao Ministério Público para manifestação.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 123985 Nr: 7527-76.2019.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, CONCEDO a LIBERDADE 

PROVISÓRIA de ALEX BATISTA RIBEIRO, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – 

Comparecer a todos os atos do processo;2 - comparecimento mensal em 

Juízo da Comarca em que reside (até o dia 10 de cada mês), para informar 

e justificar suas atividades;3 – Proibição de ausentar-se da Comarca de 

Porto Alegre do Norte-MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem 

prévia autorização judicial;4 – Proibição de cometer novos ilícitos 

penais.Cientifique-se o indiciado que o descumprimento das medidas 

impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o 

restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, 

§4º do CPP. Expeça-se alvará de soltura em favor do indiciado, salvo se 

por outro motivo deva permanecer preso. Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa. Cumpra-se.De São Félix do Araguaia para Porto Alegre do 

Norte/MT, 15 de janeiro de 2020.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 121212 Nr: 5902-07.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Paiva, Milton Francisco 

Paiva Vulgo "Miltão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 ANTE O EXPOSTO, acolhendo o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos 

de revogação e relaxamento da prisão preventiva de MILTON FRANCISCO 

PAIVA e JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA.Intimem-se. Cumpra-se.De São Félix 

do Araguaia para Porto Alegre do Norte/MT, 15 de janeiro de 

2020.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito em substituição legal

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 01/2020-CA

A Excelentíssima Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo, MM. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais de Corregedora Permanente dos 

Serviços Extrajudiciais.

 Considerando a necessidade de formar a Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos – CPAD, nos termos da Recomendação nº 37, 

de 15 agosto de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda 

aos órgãos do Poder Judiciário a observância das normas de 

funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário (PRONAME);

 Considerando a determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Carlos Alberto Alves da Rocha – DD. Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça, proferida no expediente CIA n. 0040155-38.2018.8.11.0000;

 RESOLVO:

 Art. 1º - DESIGNAR os servidores Jorge Luis Carreiro, Gestor Geral, 

matrícula 8511, Presidente; Rafael Soares Silva Araújo, Gestor 

Administrativo III, matrícula 32690, membro; Fátima Adrielly Silva Freitas, 

Gestora Judiciário, matrícula 32654, membro; Edna Maria da Silva 

Assunção, Técnico Judiciário, matrícula 40918, membro.

Art. 2º Esta Magistrada comporá a Comissão como Coordenadora da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, desta 

Comarca.

 Esta Portaria entrará em vigor na data da Publicação.

 Porto Esperidião, 10 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-39.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27360928, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-24.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILENE FERREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27361349, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-09.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE DE FATIMA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27361379, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000644-76.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDIBERTO AMANCIO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27363102, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-61.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI SOARES FLORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27363126, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-46.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY WANDER MATHEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27363747, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-31.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELI TERESINHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27363759, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-16.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA BATISTA DA SILVA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27363772, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-98.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364351, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-83.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364390, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000651-68.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364946, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000652-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL LEMES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364948, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-38.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364949, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000654-23.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DOS REIS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364951, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-30.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIA NOVAKC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364953, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-15.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILTON MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364954, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-97.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARTINS DEUSDARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364955, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial juntando comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da referida decisão, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000663-82.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BORDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364959, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de juntar comprovantes de hipossuficiência, nos termos da referida 

decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000664-67.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LINO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364960, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de juntar comprovantes de hipossuficiência, nos termos da referida 

decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-52.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LINEU PIRES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364961, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de juntar comprovantes de hipossuficiência, nos termos da referida 

decisão.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-37.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOELB FERREIRA DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão de ID 27364964, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de juntar comprovantes de hipossuficiência, nos termos da referida 

decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000568-52.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LOPES DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIL ROBERTO PAULO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000568-52.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 29.119,97 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: VANDERLEI LOPES DA FONSECA Endereço: 

SITIO ALTO ALEGRE, SN, COMUNIDADE PANTANALZINHO, ZONA RURAL, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: GIL 

ROBERTO PAULO Endereço: RUA GUANABARA, 131, FRENTE A 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, JARDIM ZEFERINO III, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/02/2020 Hora: 

13:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 7 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-55.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LUZ DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000626-55.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANA MARIA LUZ DO CARMO Endereço: Rua 

Tancredo Neves, 136, Parque das Américas, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO 

Endereço: Rua Arnaldo Jorge da Cunha, 444, Centro, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/02/2020 Hora: 

15:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 7 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-85.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR VALADARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000624-85.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ALAIR VALADARES DA SILVA Endereço: Rua Irmã 

Dolores, 84, Parque das América, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO 

Endereço: Rua Arnaldo Jorge da Cunha, 444, Centro, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/02/2020 Hora: 

15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 7 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000628-25.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000628-25.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANTONIO PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua Ernesto 

da Silva, s/n, Parque das Américas, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO 

Endereço: Rua Arnaldo Jorge da Cunha, 444, Centro, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA, NA QUALIDADE DE POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/02/2020 Hora: 16:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 7 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-92.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000630-92.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: 

Rua Paulo Veríssimo, 585, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO 

Endereço: Rua Arnaldo Jorge da Cunha, 444, Centro, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/02/2020 Hora: 

16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 7 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000020-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTYA MARTINS ASSUNCAO OAB - MG176127 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR APARECIDO TAVARES OAB - MG187522 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de ID 27364103, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes e seus procuradores constituídos, bem 

como o Representante do Ministério Público, para que tomem ciência da 

Sentença homologatória de ID 24372152.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000020-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTYA MARTINS ASSUNCAO OAB - MG176127 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR APARECIDO TAVARES OAB - MG187522 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de ID 27364103, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes e seus procuradores constituídos, bem 

como o Representante do Ministério Público, para que tomem ciência da 

Sentença homologatória de ID 24372152.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1000020-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTYA MARTINS ASSUNCAO OAB - MG176127 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR APARECIDO TAVARES OAB - MG187522 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de ID 27364103, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes e seus procuradores constituídos, bem 

como o Representante do Ministério Público, para que tomem ciência da 

Sentença homologatória de ID 24372152.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000020-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTYA MARTINS ASSUNCAO OAB - MG176127 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR APARECIDO TAVARES OAB - MG187522 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de ID 27364103, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes e seus procuradores constituídos, bem 

como o Representante do Ministério Público, para que tomem ciência da 

Sentença homologatória de ID 24372152.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000020-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTYA MARTINS ASSUNCAO OAB - MG176127 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR APARECIDO TAVARES OAB - MG187522 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de ID 27364103, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes e seus procuradores constituídos, bem 

como o Representante do Ministério Público, para que tomem ciência da 

Sentença homologatória de ID 24372152.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000020-27.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTYA MARTINS ASSUNCAO OAB - MG176127 (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR APARECIDO TAVARES OAB - MG187522 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de ID 27364103, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes e seus procuradores constituídos, bem 

como o Representante do Ministério Público, para que tomem ciência da 

Sentença homologatória de ID 24372152.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000451-61.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. B. (AUTOR(A))

L. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. A. F. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000451-61.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.988,00 

ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: LUARA PENA FERNANDES Endereço: Rua Nova 

Guiné, Qd. 03, Casa 22, Edelmira, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 Nome: LUCINEIDE PENA BARBA Endereço: Rua Nova Guiné, 

s/n, Qd. 03, Casa 22, Edelmira, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO 

NASCIMENTO Endereço: Rua 05, Ao lado da Antiga Citam, Kitnet do 

Bahiano, JARDIM SÃO PAULO, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o Ministério 

Público Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da 

ordem jurídica (art. 178 do CPC), conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. PORTO ESPERIDIÃO, 8 de janeiro de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000257-61.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SEBALHO EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para tomar ciência da decisão de ID 27687782, 

que indeferiu a petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000397-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

ERLI DE SOUZA FREITAS OAB - 015.514.981-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27690585.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000397-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

ERLI DE SOUZA FREITAS OAB - 015.514.981-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27690585.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000397-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

ERLI DE SOUZA FREITAS OAB - 015.514.981-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27690585.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000397-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

ERLI DE SOUZA FREITAS OAB - 015.514.981-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27690585.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000397-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

ERLI DE SOUZA FREITAS OAB - 015.514.981-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27690585.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000397-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

ERLI DE SOUZA FREITAS OAB - 015.514.981-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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A. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27690585.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000200-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (AUTOR(A))

C. N. D. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes e seus 

procuradores constituídos, bem como o Representante do Ministério 

Público, para tomarem ciência da Sentença homologatória de ID 27364578.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000335-55.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. F. D. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, diante da certidão de ID 27848401 e 

do Despacho de ID 27362252.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JULIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000012-50.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOSEFA JULIA DA SILVA Endereço: 

CHACARA BOM JESUS, 25, ASSENTAMENTO NOSSA TERRA NOSSA 

GENTE, ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

Av. Vereador Enedino S Martins, 12498, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 INTIMANDO(A): Dr. Otávio Simplício Kuhn, Advogado da parte 

autora. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 20/03/2020 Hora: 15:15 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES: 1. Cientifiquem-se as partes 

informando-as de que estas detém o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC]. 2. Por fim, as partes deverão, no 

prazo (comum) de 15 (quinze) dias, apresentem rol testemunhal, devendo 

ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. 3. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. 4. Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para 

mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de 

intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta 

e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação em 

contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 8 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JULIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000012-50.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOSEFA JULIA DA SILVA Endereço: 

CHACARA BOM JESUS, 25, ASSENTAMENTO NOSSA TERRA NOSSA 

GENTE, ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

Av. Vereador Enedino S Martins, 12498, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 INTIMANDO(A): Dra. Francis Raiane Kischner, Advogada da 

parte autora FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

Data: 20/03/2020 Hora: 15:15 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES: 1. Cientifiquem-se as partes 

informando-as de que estas detém o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão 

tornar-se estável [art. 357,§1º, CPC]. 2. Por fim, as partes deverão, no 

prazo (comum) de 15 (quinze) dias, apresentem rol testemunhal, devendo 

ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. 3. Caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. 4. Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para 

mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de 

intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta 

e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação em 

contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 8 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000469-82.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MENDONCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, 

através de seus Procuradores constituídos, para especificarem as provas 

que pretendem produzir, fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-15.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, 

através de seus Procuradores constituídos, para especificarem as provas 

que pretendem produzir, fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-15.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, 

através de seus Procuradores constituídos, para especificarem as provas 

que pretendem produzir, fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-73.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA MENCHE DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, 

através de seus Procuradores constituídos, para especificarem as provas 

que pretendem produzir, fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-73.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA MENCHE DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, 

através de seus Procuradores constituídos, para especificarem as provas 

que pretendem produzir, fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000674-14.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para colacionar aos autos os 

comprovantes de renda da autora a fim de comprovar a hipossuficiência 

alegada, nos termos da decisão de ID 27486029.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-50.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para colacionar aos autos os 

comprovantes de renda a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, 

nos termos do despacho de ID 27683885.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA BARBOSA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para colacionar aos autos os 

comprovantes de renda a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, 

nos termos da decisão de ID 27688829.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-35.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CEBALHO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para colacionar aos autos seus 

comprovantes de renda, a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, 

nos termos da decisão de ID 27688036.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-26.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para tomar ciência da decisão que 

recebeu a petição inicial e concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-40.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ODETE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 

1000627-40.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANA ODETE DE OLIVEIRA Endereço: Avenida 

Joaquim Borges de Freitas, s/n, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO 

Endereço: Rua Arnaldo Jorge da Cunha, 444, Centro, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 03/02/2020 Hora: 

16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de janeiro de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-97.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ASSIS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000026-97.2020.8.11.0098. AUTOR(A): 

JUNIOR DE ASSIS ROCHA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL 1. Vistos. 2. Cuida-se de Procedimento Comum 

proposta por Junior de Assis Rocha contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

resumo, que se encontra incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual 

postula a conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, 

uma vez que a parte autora preencheria as condições para percepção do 

benefício pretendido. 3. Junto à inicial vieram os documentos. 4. É o relato 

do necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 6. 

Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 7. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 8. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 9. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 10. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 11. Após, deverá a Secretaria deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, para responder os quesitos apresentados pelas partes, 

devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às 

partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos. 12. Deverá a Secretaria de esta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 13. Posteriormente, 

intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, 

todos do Código de Processo Civil. 14. Consigno que, com a nova 

sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 15. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 16. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 17. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 18. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Esperidião/MT, 07 de janeiro de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-97.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ASSIS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000026-97.2020.8.11.0098. AUTOR(A): 

JUNIOR DE ASSIS ROCHA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL 1. Vistos. 2. Cuida-se de Procedimento Comum 

proposta por Junior de Assis Rocha contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

resumo, que se encontra incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual 

postula a conversão de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, 

uma vez que a parte autora preencheria as condições para percepção do 

benefício pretendido. 3. Junto à inicial vieram os documentos. 4. É o relato 

do necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 6. 

Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 7. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 8. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 9. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 10. Apresentada a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 11. Após, deverá a Secretaria deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, para responder os quesitos apresentados pelas partes, 

devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às 

partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos. 12. Deverá a Secretaria de esta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 13. Posteriormente, 

intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, 

todos do Código de Processo Civil. 14. Consigno que, com a nova 

sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 15. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 16. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 17. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 18. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Porto Esperidião/MT, 07 de janeiro de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-59.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para tomar ciência da decisão que recebeu a 

inicial e deferiu a tutela de urgência em seu favor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-67.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em decisão de ID 27873455, impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar as partes, através de seus Procuradores, para se manifestarem 

especificando as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-65.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de 

colacionar aos autos os comprovantes de renda e declarações de imposto 

de renda dos últimos dois exercícios, para comprovação da 

hipossuficiência alegada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do despacho de ID 27683873.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000689-80.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALVAO DA SILVA SEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de 

colacionar aos autos os comprovantes de renda e declarações de imposto 

de renda dos últimos dois exercícios, para comprovação da 

hipossuficiência alegada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do despacho de ID 27683861.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000189-14.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILENA SOUZA VIANA (EXECUTADO)

IZALTINO BATISTA DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000189-14.2019.8.11.0098. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: IZALTINO BATISTA 

DUARTE, MAURILENA SOUZA VIANA 1. Vistos. 2. Cuida-se de Embargos 

de Declaração com Efeitos Infringentes manejados pela parte requerida, 

alegando que houve vícios na decisão de id. 20572037. 3. Devidamente 

intimada, a parte requerente manifestou em id. 22506421. 4. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. 5. É o necessário. 6. Decido. 7. 

Inicialmente, postergo a análise dos petitórios de id. 23464793 e id. 

24610481. 8. O recurso de embargos de declaração é cabível para as 

hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 9. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: 10. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: 11. I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; 12. II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; 13. III - corrigir erro material.” 14. Pois bem, a contradição a 

que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar 

eventual embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o 

dispositivo da decisão. 15. Eventuais divergências de entendimento em 

decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de 

recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese 

prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 16. Compulsando os 

autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que 

foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da 

controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os 

elementos de convicção insertos na liça. 17. Diante do exposto, ausentes 

as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

REJEITO-OS, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal 

como foi lançado. 18. No mais, permanece inalterada a decisão 

vergastada. 19. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 07 de janeiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000530-40.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DA SILVA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em decisão de ID 27876165, impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar as partes, através de seus Procuradores, para se manifestarem 

especificando as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000530-40.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DA SILVA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em decisão de ID 27876165, impulsiono o feito com a finalidade 

de intimar as partes, através de seus Procuradores, para se manifestarem 

especificando as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ESCOBAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000516-56.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

ISRAEL ESCOBAR DA SILVA RÉU: JOELMA ALVES DA SILVA 1. Vistos. 

2. Tendo em vista a certidão de ID 27145900, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 

17 de fevereiro de 2020, às 14h00min. 3. Intimem-se as partes litigantes. 4. 

Consigno que a intimação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil. 5. Ademais, na 

data marcada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, nos termos do artigo 334, 

§10º, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Cumpra-se. 8. Às providências. Porto 

Esperidião/MT, 09 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito PORTO ESPERIDIÃO, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ESCOBAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000516-56.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

ISRAEL ESCOBAR DA SILVA RÉU: JOELMA ALVES DA SILVA 1. Vistos. 

2. Tendo em vista a certidão de ID 27145900, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 

17 de fevereiro de 2020, às 14h00min. 3. Intimem-se as partes litigantes. 4. 

Consigno que a intimação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil. 5. Ademais, na 

data marcada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, nos termos do artigo 334, 

§10º, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Cumpra-se. 8. Às providências. Porto 

Esperidião/MT, 09 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito PORTO ESPERIDIÃO, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ESCOBAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000516-56.2019.8.11.0098. AUTOR(A): 

ISRAEL ESCOBAR DA SILVA RÉU: JOELMA ALVES DA SILVA 1. Vistos. 

2. Tendo em vista a certidão de ID 27145900, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 

17 de fevereiro de 2020, às 14h00min. 3. Intimem-se as partes litigantes. 4. 

Consigno que a intimação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil. 5. Ademais, na 

data marcada para a audiência, as partes deverão estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, nos termos do artigo 334, 

§10º, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Cumpra-se. 8. Às providências. Porto 

Esperidião/MT, 09 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito PORTO ESPERIDIÃO, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000011-65.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. S. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000011-65.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 181.650,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: CLAUDILENE 

PAULINA DAMIAO SANDRO Endereço: Rua Minas Gerais, SN, Zona Rural, 

Pedro Neca, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOSE PEREIRA SANDRO FILHO Endereço: Rua D, SN, Zona Rural, 

Pedro Neca, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 17/02/2020 Hora: 13:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PORTO ESPERIDIÃO, 13 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000353-76.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Ofício n.º 300/2019 Dados do processo: Processo: 

1000353-76.2019.8.11.0098; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: Cível; Espécie: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO EUFRAZIO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: MARIVANI GOMES PENA Assunto: Averbação de divórcio 

Prezado(a) Senhor(a): Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. 

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, venho encaminhar o Mandado de 

Averbação em anexo, para determinar que seja feita a averbação de 

divórcio na Certidão de Casamento de PEDRO EUFRAZIO DA SILVA, 

portador do RG nº 1.310.741 SSP/CE, inscrito no CPF nº 354.118.991-68 e 

MARIVANI GOMES PENA, portadora do RG nº 1513271-4 SSP/MT, inscrita 

no CPF nº 001.385.661-86, nos termos da decisão cuja cópia segue em 

anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 4 de dezembro de 2019 Atenciosamente, 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário AO(A) SENHOR(A) 

TABELIÃO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO/MT SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251583
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000353-76.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Ofício n.º 300/2019 Dados do processo: Processo: 

1000353-76.2019.8.11.0098; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: Cível; Espécie: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO EUFRAZIO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: MARIVANI GOMES PENA Assunto: Averbação de divórcio 

Prezado(a) Senhor(a): Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. 

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, venho encaminhar o Mandado de 

Averbação em anexo, para determinar que seja feita a averbação de 

divórcio na Certidão de Casamento de PEDRO EUFRAZIO DA SILVA, 

portador do RG nº 1.310.741 SSP/CE, inscrito no CPF nº 354.118.991-68 e 

MARIVANI GOMES PENA, portadora do RG nº 1513271-4 SSP/MT, inscrita 

no CPF nº 001.385.661-86, nos termos da decisão cuja cópia segue em 

anexo. PORTO ESPERIDIÃO, 4 de dezembro de 2019 Atenciosamente, 

JOSÉ JOÃO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário AO(A) SENHOR(A) 

TABELIÃO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE PORTO 

ESPERIDIÃO/MT SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000531-25.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KETHILLEN GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini em despacho de ID 27381858, impulsiono o feito com a finalidade 

de INTIMAR as partes, através de seus Procuradores, para se 

manifestarem especificando as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-35.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão Certifico que a perícia médica foi agendada como 

"audiência de instrução", nestes autos, devido à falta de opção adequada 

disponibilizada pelo PJE. Certifico ainda, que a data designada para a 

perícia é o dia 11/02/2020, a partir das 13h00, no edifício do Foro desta 

Comarca de Porto Esperidião/MT, tendo sido nomeado para o ato o médico 

Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702. Certifico também, que 

as partes serão intimadas através de seus Advogados, via DJE, sendo 

responsabilidades dos respectivos o comparecimento se seus clientes ao 

ato, na data, horário e local acima descritos. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de 

janeiro de 2020 FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua 

Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-52.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão Certifico que a perícia médica foi agendada como 

"audiência de instrução", nestes autos, devido à falta de opção adequada 

disponibilizada pelo PJE. Certifico ainda, que a data designada para a 

perícia é o dia 11/02/2020, a partir das 13h00, no edifício do Foro desta 

Comarca de Porto Esperidião/MT, tendo sido nomeado para o ato o médico 

Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702. Certifico também, que 

as partes serão intimadas através de seus Advogados, via DJE, sendo 

responsabilidade dos respectivos o comparecimento de seus clientes ao 

ato, na data, horário e local acima descritos. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de 

janeiro de 2020 FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua 

Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-94.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DO SANTOS BAZILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão Certifico que a perícia médica foi agendada como 

"audiência de instrução", nestes autos, devido à falta de opção adequada 

disponibilizada pelo PJE. Certifico ainda, que a data designada para a 

perícia é o dia 11/02/2020, a partir das 13h00, no edifício do Foro desta 

Comarca de Porto Esperidião/MT, tendo sido nomeado para o ato o médico 

Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702. Certifico também, que 

as partes serão intimadas através de seus Advogados, via DJE, sendo 

responsabilidade dos respectivos o comparecimento de seus clientes ao 

ato, na data, horário e local acima descritos. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de 

janeiro de 2020 FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua 

Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000659-45.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME DMYTRACZENKO FRANCO OAB - SP364636 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA DE MENDONCA SALLES OAB - SP254808 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (EMBARGADO)

 

Diante da tempestividade dos Embargos à Execução, por determinação da 
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MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, em 

despacho proferido em ID 27805324, impulsiono o feito com a finalidade de 

INTIMAR o Embargado, via DJE, para responder aos Embargos no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000267-08.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO (REQUERIDO)

SILVIO SANCHEZ MELHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAISY RENSI SABINO OAB - 270.936.568-54 (REPRESENTANTE)

MARCILIO VEIGA ALVES FERREIRA OAB - SP175045-O (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de Despacho de id. 27364806 e ante à juntada a 

proposta de honorários em id. 28062486, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes, através dos seus Advogados 

constituídos, via DJE, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000267-08.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO (REQUERIDO)

SILVIO SANCHEZ MELHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAISY RENSI SABINO OAB - 270.936.568-54 (REPRESENTANTE)

MARCILIO VEIGA ALVES FERREIRA OAB - SP175045-O (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, em despacho de Despacho de id. 27364806 e ante à juntada a 

proposta de honorários em id. 28062486, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR as partes, através dos seus Advogados 

constituídos, via DJE, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-20.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELENE BEERBEM DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial colacionando aos autos os comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da decisão de Id. 27920098.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000694-05.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FRANCA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial colacionando aos autos os comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da decisão de Id. 27925541.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-87.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILENE DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 

através de seu Advogado constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial colacionando aos autos os comprovantes de 

hipossuficiência, nos termos da decisão de Id. 27927391.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 68004 Nr: 1584-58.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cezário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gean Douglas Aparecido 

Vieira Colarino - OAB:22608-O

 Cód. 68004 [nº 1584-58.2019.811.0098]

 Vistos.

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

SEBASTIÃO CEZÁRIO, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e 

por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a prova da materialidade e os indícios 

de autoria.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado, 

que deverá apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos 

termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Em caso negativo, deverá informá-lo que 

será defendido por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de 

Defensoria Pública nesta Comarca.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

INDEFIRO o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar aos autos eventuais certidões de antecedentes em face dos 

denunciados.
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CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 11 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52454 Nr: 574-86.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Izidoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício de Almeida Teixeira - 

OAB:15.073/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62332 Nr: 85-73.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Durante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR da Maia Prestadora de Serviços ME, 

Município de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67810 Nr: 9929-74.2019.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Autos cód. 67810 [nº 9929-74.2019.811.0098].

1. Vistos.

2. Cuida-se de representação pela prisão preventiva de Ednaldo Machado 

da Silva.

3. Deferido o pedido, foi decretada a prisão do requerido (fls. 85/87).

4. Comunicado o cumprimento do mandado de prisão na Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.

5. Os autos vieram conclusos.

6. É o relatório. Decido.

7. De pronto, remetam-se as peças necessárias à regularização da 

prisão.

8. No mais, OFICIE-SE a SEJUDH para que ateste vaga ao preso para 

alguma das cadeias públicas do Polo II (Cáceres). Ao ensejo informe ao 

juízo a inexistência de ergástulo público nesta Comarca, requisitando 

autorização para a permanência do preso ali até que a SEJUDH promova o 

seu recambiamento.

9. Dada a urgência do caso, sirva cópia da presente como OFÍCIO.

CUMPRA-SE.

 Porto Esperidião/MT, 08 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1178-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Chioato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 58938

 Vistos etc.

Ressalte-se que o acusado não foi encontrado no endereço constante 

nos autos (fl. 51).

Primeiramente, não sendo encontrado o réu, revogo a audiência 

anteriormente aprazada.

Ademais, na toada do certificado pelo meirinho, dando conta de que o 

acusado não fora encontrado no endereço declinado nos autos, dê-se 

vistas ao Ministério Público, para, no prazo de 10 (dez) dias, diligenciar 

sobre o novo endereço do mesmo, ou, se manifestar no que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1178-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Chioato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 58938

 Vistos, etc.

Na toada da cota ministerial de fl. 53, cite-se o acusado no endereço 

constante em tal folha.

Verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício estabelecido no 

art. 89 da Lei nº 9.099/95, havendo as condições nos autos (fls. 

41/41-vº), DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 12/02/2019, às 09h00min.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e indagá-lo se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será defendido por 

advogado nomeado, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública 

nesta comarca.

 Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá o acusado apresentar resposta à acusação no prazo 

de 10 (dez) dias após referida audiência, por escrito, em consonância 

com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu endereço 

sempre atualizado nos autos. Acaso não apresente defesa, também será 

nomeado advogado para este desiderato, tendo em vista a ausência de 
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Defensoria Pública nesta comarca.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 03 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1178-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Chioato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Cód. 58938

Considerando que esta Magistrada foi designada para jurisdicionar 

cumulativamente à Comarca de Porto Esperidião, por meio da Portaria n.º 

388/2019-PRES, razão porque há a necessidade de readequação da 

pauta das audiências designadas pelos Magistrados que antecederam 

com as pautas das audiências das demais unidades jurisdicionais em que 

atuo, redesigno a oralidade outrora designada para a proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 06 de junho de 2019, às 

14h00.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 6 de março de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1178-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Chioato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 58938

Haja vista que não foi possível proceder à citação do réu conforme 

certidão de fl. 61 e diante do curto prazo para atender aos pedidos do 

Ministério Público (fl. 63), REVOGO a audiência anteriormente designada à 

fl. 59.

No mais, diante da manifestação ministerial (fl. 63) vejo que razão assiste 

ao parquet, desse modo, proceda-se novamente a diligencia no endereço 

do acusado, visando buscar as informações apresentadas pelo órgão 

ministerial, a fim de que o réu possa ser citado e intimado para nova 

redesignação de audiência de suspensão condicional.

Caso reste infrutífera a localização do acusado, cite-se o por edital para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias 

conforme preconiza o art. 361 do Código de Processo Penal, c/c arts. 396, 

396, parágrafo único, e 396-A, todos do mesmo código.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação, vista ao Ministério 

Público para se Manifestar no que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Apresentada a resposta, acaso seja arguida alguma preliminar, vista ao 

Ministério Público para se manifestar no que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Porto Esperidião/MT, 28 de maio de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1178-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Chioato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Cód. 58938 [1178-42.2016.811.0098]

 Vistos em correição.

De pronto, tendo em vista que o acusado compareceu em secretaria e foi 

devidamente citado, apresentando seu novo endereço, bem como aliado à 

cota ministerial de fl. 73, DESIGNO audiência para proposta de Suspensão 

Condicional do Processo para o dia 02/12/2019, às 15h45min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 29 de agosto de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1178-42.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Chioato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Código:58938

Vistos.

 Em tempo, tomando em conta que esta magistrada foi convocada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para participar do 

curso sobre o PJE Criminal, realizado no período em que a solenidade 

anterior estava designada, se faz necessária a readequação de pauta, a 

fim de otimizar os trabalhos, pelo que REDESIGNO a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 25/03/2020 às 15 hs 45 min.

INTIMEN-SE

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54176 Nr: 662-90.2014.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Valéria Abreu do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1282 de 1782



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA manifestar no 

devido prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53839 Nr: 383-07.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLON GOMES BUENO, Rg: 

2226134-6, Filiação: Francisca Gomes dos Santos e Marcolino Venino 

Bueno, data de nascimento: 23/05/1995, brasileiro(a), natural de Mirassol 

D'oeste-MT, solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O ACUSADO PARA QUE FORNEÇA NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA PARA 

QUE SEJA RESTITUÍDA A FIANÇA CONFORME A R. SENTENÇA EM 

ANEXO..

Sentença: Assim, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 115, c/c com 

art. 109, inciso IV, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de MARLON GOMES BUENO, pela prescrição da pretensão 

punitiva estatal do delito a ele imputado na exordial 

acusatória.Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no 

artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e 

retificações necessárias.Ainda, proceda-se a imediata restituição da 

fiança paga às fls. 27/28, mediante expedição de alvará de levantamento, 

devendo o acusado ser intimado para que apresente os dados bancários, 

uma vez que o réu não for encontrado em nenhum endereço constante 

dos autos, intime-o por edital, com o prazo de 90 (noventa) dias para que 

apresente os dados necessários à restituição da fiança.Acaso a parte, 

intimada, não forneça os dados necessários para a transferência, decreto 

o perdimento da fiança paga em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no 

art. 978, §1º, da CNGC/MT.No mais, diante da nomeação do causídico 

Kleber de Souza Silva (fl. 96), aliado a extensão dos serviços prestados, 

arbitro-lhe honorários advocatícios no importe de 02 (dois) URH’s. 

Expeça-se a competente certidão.De tudo cumprido e certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Despicienda a 

intimação do requerido por tratar-se de sentença extintiva de 

punibilidade.P. R. I. C.Porto Esperidião/MT, 03 de outubro de 

2019.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 10 de janeiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68203 Nr: 1719-70.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Autos nº. 1719-70.2019.811.0098 (Código: 68203)Vistos . Cite-se o 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, em consonância com o art. 396 do CPP.Consigne-se no mandado que 

o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui condições 

financeiras para constituir advogado, que deverá apresentar resposta no 

prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Em caso 

negativo, deverá informá-lo que será defendido por advogado nomeado, 

tendo em vista a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Na 

resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer suas 

intimações.Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre 

as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e 

julgamento.DEFIRO o pedido de juntada de certidão criminal feito pelo 

Ministério Público.DETERMINO o acompanhamento semanal da vítima, pela 

equipe interdisciplinar do juízo, pelo período de 2 (dois) meses, diante da 

natureza do suposto delito; a fim de se aferir indícios a infração penal e 

informações sobre os impactos à vida da vítima, enviando relatório ao 

término de cada atendimento. Quando da normalização do PJE Criminal, 

proceda-se com a inserção, arquivando-se os autos físicos.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o necessário. De Jauru/MT para 

Porto Esperidião/MT, 10 de janeiro de 2020.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 27149 Nr: 528-73.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Massai Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 528- 73.2008.811.0098

Código: 27149

Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Auxílio Maternidade de Trabalhadora Rural, 

ajuizada por Juliana Massai Mendes, em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

2. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 2. Manifestação do cumprimento da obrigação em fl. 228.

3. É o breve relato.

4. Fundamento e decido.

5. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando o 

levantamento de alvarás acostado às fls. 226/227, extinção do feito é 

medida que se impõe.

6. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

7. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

8. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

9. Publique-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT 01 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63453 Nr: 771-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PERES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 771-65.2018.811.0098

Código nº 63453

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário proposta por Renato 

Peres de Carvalho em face do Banco do Brasil S/A, Monica Fátima Villar 

do Carmo Rodrigues e Paulo Roberto Rodrigues Germano, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

3. Instada a manifestar-se, a parte autora quedou-se inerte (fl.48).

4. Vieram os autos conclusos.

5. É o sucinto relato.

 6. Decido.

7. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento 

da extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não 

subsistindo outra providência a ser adotada no presente feito que não a 

sua extinção, em virtude da inércia de promover o andamento do feito.

 8. Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

9. Condeno o requerente com despesas processuais, se houver.

10. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.

11. Publique-se.

12. Registre-se.

 13. Intime-se.

 14. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25605 Nr: 15-76.2006.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carmelito Bacca, Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, 

Liliane Campanelli Ohara - OAB:1378646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 15-76.2006.811.0098

Código nº 25605

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Carmelito Bacca 

em desfavor da do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

3. Alvarás de Autorização de pagamento às fls.159 e 175.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls.159 e 175, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63454 Nr: 772-50.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LOPES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 772-50.2018.811.0098

Código nº 63454

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 774-20.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Honorato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 774-20.2018.811.0098

Código nº 63456

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.
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 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63460 Nr: 778-57.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 778-57.2018.811.0098

Código nº 63460

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63461 Nr: 779-42.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caetano de Melo Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 779-42.2018.811.0098

Código nº 63461

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 767-28.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 767-28.2018.811.0098

Código nº 63449

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 768-13.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Moreira Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 768-13.2018.811.0098

Código nº 63450

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 1246-94.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Warly Coelho Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade Luterana do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Cesar Carvalho 

Chedid - OAB:23108

 AUTOS Nº 1246-94.2013.811.0098.CÓDIGO Nº. 53174.1..Considerando 

que a parte requerida não manifestou acerca da proposta de acordo, foi 

determinada a intimação da parte autora para manifestar-se.6.Em fls. 251, 

a parte autora pugna pelo prosseguimento do feito e consequentemente a 
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designação de audiência de instrução e julgamento.7.Vieram os autos 

conclusos.8.É o relatório do necessário. 9.Decido.10.Após a 

apresentação da contestação e a respectiva impugnação deve o juiz 

sanear o feito, a fim de levá-lo, se necessário, a sua fase 

instrutória.11.Sobre este momento processual a doutrina abalizada de 

Humberto Theotônio Negrão afirma que “a solução, de acolhimento ou 

rejeição de preliminares, será dado no julgamento conforme o estado do 

processo, para após se penetrar no saneamento do feito” (THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1, ed. 2014, p. 

1377/1378).12.Desta forma, antes de declarar saneado o feito deve o 

magistrado observar eventuais vícios processuais e analisar as 

preliminares arguidas pelas partes, para somente depois declarara-lo 

saneado, levando-o em seguida à fase de instrução probatória.13.Assim, 

não havendo nulidades ou preliminares a serem apreciadas. DECLARO 

SANEADO O PROCESSO.14.Compulsando os autos, apesar da parte 

autora pugnar pela designação de audiência de instrução e julgamento, em 

razão do princípio do contraditório e da ampla defesa recepcionado pelo 

Código de Processo Civil atual, DETERMINO que ambas as partes sejam 

intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 15 (quinze) dias.15.Após, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.16.Intime-se. 17.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 1300-21.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Lustig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4.384-B, Arthur Prudente Campos Souza Veras - OAB:16335, 

CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, Eunice Elisia Silva 

Oliveira - OAB:16543, FABIO HENRIQUE PRADO CRUZ - OAB:21130, 

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - OAB:20788, João Bonfim 

Barroso - OAB:12874, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799, NAIANE 

CAVALCANTE BATISTA - OAB:22937/O, Sérgio Henrique K. 

Kobayashi - OAB:6.180, Victor Hugo Senhorini de Aquino - 

OAB:12.546

 .É o breve relato. Fundamento e decido.7.Inexistindo prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.8.Desta 

forma, declaro o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória.9.No que 

tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro.10.Assim, designo para tanto audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro de 2020, às 13h30min. 11.Cientifique-se as partes 

que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].12.Intimem-se as partes, que estas detêm 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol testemunhal 

devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena 

de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].13.Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. 14.Expeça-se o necessário.15.Intimem-se.16.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 18 de novembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 765-58.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 765-58.2018.811.0098

Código nº 63447

1. Vistos.

 2. Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art.485, III, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 13 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64832 Nr: 1537-21.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAQG, RLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1537-21.2018.811.0098

Código: 64832

1. Vistos

2. Considerando que esta comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público, e que a parte requerida não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme termo de audiência da fl. 54, nomeio o 

Advogado Dr. Márcio Roberto Cruz, OAB/MT 24328, militantes nesta 

Comarca, para atuar e, defesa do requerido.

3. Dê-se vista ao advogado para manifestação no prazo legal.

4. As providencias.

5. Cumpra-se.

6. Intimem-se.

 Porto Esperidião-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30087 Nr: 1140-40.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Nogueira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1140-40.2010.811.0098.

Código: 30087

1.Vistos.

2. intimem-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito.

3. Posteriormente, voltem-me conclusos para apreciação.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30335 Nr: 1388-06.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Processo n° 1388-06.2010.811.0098

Código. 30335

1. Vistos.

 2. Considerando o petitório de fls. 223/224, determino o apensamento dos 

presentes autos ao processo código 63347.

3. Após, intimem-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se.

4. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50986 Nr: 490-22.2012.811.0098

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lusitano Supermercado LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 490-22.2012.811.0098

Código nº 50986

1. Vistos.

2. Cumpra-se integralmente o determinado às fls. 64.

3. Expeça-se o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 65153 Nr: 1695-76.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LLdR, ASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1695-76.2018.811.0098

Código nº 65153

1. Vistos.

2. Considerando a existência de interesse de menor, intime-se a 

representante ministerial para que apresente manifestação nos autos, no 

prazo legal conforme art. 178, II, CPC.

3. Juntada a manifestação no prazo legal façam-se os autos conclusos. 

Acaso decorrido o prazo legal sem manifestação do Parquet, requisite-se 

o Gestor Judicial a devolução imediata dos autos fazendo posteriormente 

os presentes conclusos.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30879 Nr: 381-42.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creonice Hansen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A, Osmar Schneider - OAB:2152-B OAB/MT

 Autos nº 381-42.2011.8.11.0098

Código nº 30879

1. Vistos.

 2. Defiro conforme requerido às fls. 327.

 3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23280 Nr: 79-52.2007.811.0098

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio Dias da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 Autos nº 79-52.2007.8.11.0098

Código nº 23280
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1. Vistos.

 2. Considerando o despacho proferido no feito em apenso.

3. Às providências.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53485 Nr: 66-09.2014.811.0098

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 Autos nº 66-09.2014.8.11.0098

Código nº 53485

1. Vistos.

 2. Considerando a certidão de fl. 226, cumpra-se integralmente o 

determinado às fls. 194.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

5.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63213 Nr: 5767-13.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLdSR, SJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°5767-13.2017.811.0011

Código 63213

1. Vistos.

 2. Intime-se o advogado subscritor do petitório de fl. 96 para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar procuração outorgada pela parte requerente.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51621 Nr: 1119-93.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1119-93.2012.811.0098.

Código: 51621.

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação da parte requerida em fls. 167-v, 

DETERMINO que a secretaria deste juízo certifique acerca do julgamento 

do agravo pelo STJ, sob o número 00441990520144019199.

3. Após, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se vistas as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 1554-91.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 Autos nº 1554-91.2017.811.0098

Código nº 62134

1. Vistos.

2. Considerando a existência de interesse de menor, intime-se a 

representante ministerial para que apresente manifestação nos autos, no 

prazo legal conforme art. 178, II, CPC.

3. Juntada a manifestação no prazo legal façam-se os autos conclusos. 

Acaso decorrido o prazo legal sem manifestação do Parquet, requisite-se 

o Gestor Judicial a devolução imediata dos autos fazendo posteriormente 

os presentes conclusos.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60151 Nr: 447-12.2017.811.0098

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Pantalião, Camilo Pantalião Neto, Rubens 

Marques Pantalião, Luciana Pantalião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Maraísa Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 447-12.2017.811.0098

Código: 60151

1. Vistos.

2. Postergo a analise dos petitórios de fls. 47 e 48, e determino à 

Secretaria da Vara Única que certifique acerca da expedição do alvará 

judicial conforme decisão de fl.41.

3. Em caso negativo, cumpra-se conforme determinado, com urgência.
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4. Cumpra-se

 5. Intime-se.

Porto Esperidião/MT 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 27577 Nr: 955-70.2008.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião, Marcelino Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Balbino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanilza Balbino Vieira - 

OAB:4607/MT

 Autos: 2008 / 251

Código: 27577

1. Vistos.

2. Postergo análise do petitório de fls. 132/134.

3. Após, considerando o lapso temporal decorrido desde a última 

atualização do cálculo apresentado às fls. 135, determino que a parte 

requerente proceda com nova atualização da computação numérica.

4. Às providências.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 31560 Nr: 1056-05.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Deusdete Nunes Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1056-05.2011.811.0098

Código: 31560

1. Vistos.

2. Considerando que o presente feito já se encontra na fase de Execução 

de Sentença, retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a 

capa dos autos, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 3. Verificando a discordância em relação aos valores apresentados pelas 

partes, determino a remessa do feito à contadoria judicial para apuração 

do valor no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

7. Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51115 Nr: 615-87.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusitano Supermercado LTDA- ME, Marcelo Neves 

Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 615-87.2012.811.0098

Código nº 51115

1. Vistos.

2. Postergo a analise dos embargos de declaração de fls. 58/63, e 

determino que a Secretaria da Vara Única certifique acerca da 

tempestividade do petitório de fl. 57.

3. Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido retro.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53528 Nr: 105-06.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Silveira da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:329539/SP, Milton Chaves Lira - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis n°105-06.2014.8.11.0098

Código 53528

1. Vistos.

 2. Considerando a certidão de fl. Retro, aguarde-se o julgamento do 

recurso interposto.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53544 Nr: 121-57.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina de Campos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 121-57.2014.8.11.0098

Código nº 53544

1. Vistos.

 2. Considerando a certidão de fl. Retro, aguarde-se o julgamento do 

recurso interposto.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.
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 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53709 Nr: 265-31.2014.811.0098

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Correia Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Estevan de Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos nº 265-31.2014.8.11.0098

Código nº 53709

1. Vistos.

 2. Cumpra-se integralmente o determinado às fls. 217/218.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54064 Nr: 581-44.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Ribeiro Togo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Aparecida Storti 

Assunção - OAB:21240

 Autos nº 581-44.2014.8.11.0098

Código nº 54064

1. Vistos.

2. Defiro conforme requerido pela ilustre representante do Ministério 

Público às fls. 175.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54472 Nr: 920-03.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alves Reguero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plínio Samaclay de Lima Moran 

- OAB:5468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT

 Autos nº 920-03.2014.8.11.0098

Código nº 54472

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação do perito de fls. 230/234, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57507 Nr: 127-93.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO-DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS-LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M VIANA & CIA LTDA - ELÉTRICA SÃO 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josé arlindo do carmo - 

OAB:3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°127-93.2016.811.0098

Código 57507

1. Vistos.

 2. Certifique-se acerca do transito em julgado da sentença proferida às 

fls.90/90v.

3. Considerando a certidão de fl. 98, arquive-se o presente feito.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59353 Nr: 1513-61.2016.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.B. PINHEIRO E CIA LTDA ME, LUIZ CARLOS 

PINHEIRO, Lucas Batista Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°1513-61.2016.8.11.0098

Código 59353

1. Vistos.

 2. Considerando o lapso temporal decorrido entre a petição e a presente 

data, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 173-48.2017.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene do Carmo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Castilho Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos nº 173-48.2017.811.0098

Código nº 59756

1. Vistos.

2. Intimem-se as partes para especificarem acerca das provas que 

pretendem produzir no prazo de 15(quinze) dias, com a devida justificativa 

de sua necessidade, sob pena de indeferimento.

3. Após, voltem-me conclusos para saneamento, designação de audiência 

de instrução (em caso de necessidade) ou sentença.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50637 Nr: 2642-52.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Assunção Beltramini - 

OAB:12472/MT, José Paulo de Assunção - OAB:12.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2642-52.2008.811.0011

Código nº 50637

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Previdenciária para Concessão de Amparo 

Assistencial ajuizada por Vivandir Pereira de Sousa, em desfavor da do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvarás de Autorização de pagamento às fls.209/210.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls.209/210, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50637 Nr: 2642-52.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vivandir Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Assunção Beltramini - 

OAB:12472/MT, José Paulo de Assunção - OAB:12.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2642-52.2008.811.0011

Código nº 50637

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Previdenciária para Concessão de Amparo 

Assistencial ajuizada por Vivandir Pereira de Sousa, em desfavor da do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvarás de Autorização de pagamento às fls.209/210.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls.209/210, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 27930 Nr: 25-18.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barbosa ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos nº 25-18.2009.811.0098

Código nº 27930

1. Vistos.

 2. Postergo a análise do petitório de fl. 132, e determino que a parte 

exequente proceda com a juntada aos autos da planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido retro.

4. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 24 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 1491-13.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José Carlos Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Autos nº 1491-13.2010.8.11.0098

Código nº 30428

1. Vistos.

 2. Certifique-se acerca da manifestação da parte requerida conforme 

determinado às fls. 106.

3. Após, conclusos.

4. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30406 Nr: 1459-08.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Guilherme da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Processo 1459-08.2010.811.0098.

Autos 30406.

1. Vistos.

2. Considerando que esta comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público, e que, embora devidamente intimado o advogado nos autos, nada 

manifestou, nomeio independentemente de compromisso o Advogado Dr. 

Anderson Rodégio Grahl, OAB/MT 10.565, Telefone: (65) 99968-5599, 

militante nesta Comarca, com endereço profissional na Rua Marechal 

Rondon, n° 403, Centro, Porto Esperidião MT, CEP 78.240-000, para atuar 

em defesa do requerente.

3. Dê-se vista ao Advogado para o prosseguimento do feito.

4. Às providencias.

5. Intimem-se

6. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25715 Nr: 72-60.2007.811.0098

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Bufulin Junior, Odair Rafael Bruno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Coelho da Rocha - 

OAB:1521/RO, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060, 

Rosângela Queiroz Stábile - OAB:10182 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Muniz Ribeiro - 

OAB:4583/MT, Cynara Piran - OAB:6805/MT

 Autos nº 72-60.2007.8.11.0098

Código nº 25715

1. Vistos.

 2. Considerando a certidão retro, cumpra-se conforme determinado às fls. 

120.

3. Às providências.

 Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30484 Nr: 1537-02.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Antonio Vitalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Sérgio Simões, Marluci Abadias 

Machado Simões, Gilnei Fernando Simões, Odimilson Francisco Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1537-02.2010.811.0098.

Código: 30484.

1. Vistos.

2. Considerando o lapso temporal entre a petição de fls. 66 e a presente 

decisão, INTIME-SE a União para requerer o que entender de direito.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 04 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50009 Nr: 1197-24.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hotilano Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria-Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 AUTOS Nº 1197-24.2011.8.11.0098.

CÓDIGO 50009.

1. Vistos.

2. Intimem-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito.

3. Posteriormente, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de fls. 

64.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53998 Nr: 514-79.2014.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Souza Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 514-79.2014.811.0098

Código nº 53998

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria de Lourdes 

Souza Fonseca em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte autora às fls.110/113.

4. À fl.119-v, a autarquia requerida concordou com o cálculo apresentado 

pela autora.

5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte autora, constam os valores de R$ 

25.784,63 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta 

e três centavos) referentes às verbas pretéritas e R$ 2.289,29 (dois mil 

duzentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) referentes aos 

honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela autora deve ser 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela requerente às 

folhas 110/113, no valor de R$ 25.784,63 (vinte e cinco mil setecentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) referentes às verbas 

pretéritas e R$ 2.289,29 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e 

nove centavos) referentes aos honorários advocatícios, totalizando um 

montante de R$ 28.073,92 (vinte e oito mil setenta e três reais e noventa e 

dois centavos).

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 04 de novembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 1226-30.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saturnino Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SALES ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.É o breve relato. 7.Fundamento e decido.8.Inexistindo prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via, e, verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem 

sanadas.9.Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo-o à fase 

instrutória.10.Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, por 

entender necessária para o esclarecimento dos fatos relatados na inicial. 

11.Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

março de 2020, às 13h15min. 12. Cientifiquem-se as partes informando-as 

de que estas detém o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão tornar-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].13.Por fim, intimem-se as partes para que no 

prazo (comum) de 15 (quinze) dias apresentem rol testemunhal, devendo 

ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de 

preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].14.Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. 15.Expeça-se o necessário.16.Intime-se.17.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57058 Nr: 233-35.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MODESTA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 41.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I do CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade à 

Maria Modesta Simão, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário.42.CONCEDO o benefício de aposentadoria por 

idade, desde a data da citação, qual seja 30/04/2010, tendo em vista que 

na data da propositura da presente ação se não era exigido a 

apresentação do requerimento administrativo.43.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.44.Quanto 

às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, 

nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.45.Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais em razão do 

comando normativo consignado no artigo 1º, §1º da Lei nº 9.289/1996 c/c 

artigo 8º, §1º da Lei nº 8.620/1993 c/c artigo 3º, I da Lei Estadual nº 

7.603/2001.46.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.47.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença e, após, proceda-se com a liquidação da 

sentença. Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários 

mínimos, nos termos do artigo 496, §3º, I do Código de Processo Civil, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s . 4 8 . À s 

p r o v i d ê n c i a s . 4 9 . P u b l i q u e - s e . 5 0 . I n t i m e - s e . 5 1 . C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53794 Nr: 341-55.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Cristina Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 
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OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Jaime Santana Orro da Silva - OAB:6.072-B

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão indenizatória ajuizada por 

VALÉRIA CRISTINA CEBALHO, com fulcro no art. 487, I do CPC, para 

condenar LOJÃO DOS MÓVEIS a título de danos não patrimoniais, o 

pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros legais, nos termos da 

fundamentação supra.42.Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento integral 

das custas processuais e de honorários advocatícios do patrono da parte 

autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, do CPC, em razão da matéria em 

discussão, percentual que reduzo pela metade (10%) na hipótese de não 

haver interposição de recurso pela parte ré e de ser comprovado o 

pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias após 

o trânsito em julgado, o fazendo como forma de estimular as partes e seus 

procuradores a avaliarem o custo e o benefício que envolve a interposição 

de recursos e, ao mesmo tempo, incentivar o cumprimento voluntário das 

decisões, na perspectiva de que o acesso à justiça deve ser veiculado 

com responsabilidade e na medida da probabilidade de êxito efetivo, não 

como mero instrumento de protelação do cumprimento de obrigações.43. 

Não se está, com isso, impedindo recurso ou defesa, sendo mera tentativa 

de uso adequado e racional da via recursal e dos incidentes da execução, 

sendo justo, também, com o patrono da parte vencedora, cujos honorários 

são fixados na medida do trabalho realizado, já que, na ausência de 

recurso, não será necessária resposta ao mesmo e, com o pronto 

pagamento, também não haverá incidentes da execução, recebendo a 

condenação integral logo após a sentença.44.Advirto às partes que, não 

cumprida à decisão no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado, 

incidirá o disposto no art. 523 do CPC, a pedido da parte credora.45. 

46.Registre-se. 47.Intimem-se. 48.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 09 de 

dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000697-57.2019.8.11.0098 POLO ATIVO:GENIVALDO 

MEIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA MARIANE 

PASSOS FERREIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 03/02/2020 Hora: 12:15 , no endereço: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-91.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BENICIO RAMOS MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000546-91.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.358,20 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BENICIO RAMOS MEDINA Endereço: 

AVENIDA 13 DE MAIO, 287, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Endereço: RUA GENERAL CÂMARA, CENTRO 

HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-230 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

14:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-64.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ORTEGA DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE JOSE GONSALVES DE SOUZA OAB - PR60204 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, através 

de sua Advogada constituída, para tomar ciência do cancelamento da 

audiência agendada para o dia 20/01/2020, conforme Certidão de ID 

27897560 e manifestação da autora em ID 27876310.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-30.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000563-30.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.074,80 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AQUINO LEITE DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA JANUARIO SANTANA DO CARMO, 461, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ACE 

SEGURADORA S.A. Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELDORADO 

BUSINESS TOWER, AVENIDA REBOUÇAS 3970, PINHEIROS, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 05402-920 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 

2019. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-97.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA CESARIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000565-97.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAUSTINA CESARIO RAMOS Endereço: 

RUA PRINCIPAL, SN, FUNDO DA ESCOLA, DISTRITO DE SANTA RITA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-14.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SINTIA CARDOSO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000038-14.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:SINTIA 

CARDOSO FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 02/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-15.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO LEITE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000564-15.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AQUINO LEITE DE SOUZA Endereço: 

AVENIDA JANUARIO SANTANA DO CARMO, 461, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

13:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 27 de novembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-82.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA CESARIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000566-82.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAUSTINA CESARIO RAMOS Endereço: 

RUA PRINCIPAL, SN, FUNDO DA ESCOLA, DISTRITO DE SANTA RITA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 
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BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 14:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

PORTO ESPERIDIÃO, 28 de novembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-34.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE PAULINA DAMIAO SANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000608-34.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.051,64 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDILENE 

PAULINA DAMIAO SANDRO Endereço: VILA PEDRO NECA, S/N, RUA D, 

ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SUBMARINO VIAGENS LTDA. Endereço: RUA HENRY 

FORD, 643, - DE 601/602 AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - 

CEP: 06210-108 Nome: SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE 

PAGAMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA ANDRÔMEDA, 885, 

ALPHAVILLE EMPRESARIAL, BARUERI - SP - CEP: 06473-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FRIETAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-19.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSMO DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000609-19.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.051,64 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE COSMO 

DAMIAO Endereço: ZONA RURAL, S/N, RUA D, PEDRO NECA, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. Endereço: RUA HENRY FORD, 643, - DE 601/602 AO FIM, 

PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06210-108 Nome: SAFETYPAY 

BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA 

ANDRÔMEDA, 885, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06473-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-17.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000538-17.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.440,88 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA LUIA LEMES DA SILVA Endereço: 

RUA DURVAL SANTA LUZIA LEBRE, 471, PARQUE DAS AMERICAS, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Endereço: AVENIDA 

MATO GROSSO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-030 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 12:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-84.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000540-84.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA HELENA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DOS IMIGRANTES, SN, PROXIMO AO CORREIOS, CENTRO, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 13:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-03.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000526-03.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.206,80 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-69.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000541-69.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA HELENA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DOS IMIGRANTES, SN, PROXIMO AO CORREIOS, CENTRO, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ICATU 

SEGUROS S/A Endereço: PRAÇA VINTE E DOIS DE ABRIL, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 13:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 26 de novembro de 

2019. Fátima Adrielly silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-48.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000523-48.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, - DE 1027 A 1501 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-002 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

16:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-33.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000524-33.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.420,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SABEMI SEGURADORA S.A Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, - ATÉ 

998/999, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-190 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-58.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LURIAN SMINGURA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000048-58.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:LURIAN 

SMINGURA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIELLE 

DOS SANTOS BACHEGA POLO PASSIVO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 02/03/2020 Hora: 

12:15 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . CUIABÁ, 10 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-32.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 
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Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000537-32.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA LUIA LEMES DA SILVA Endereço: 

RUA DURVAL SANTA LUZIA LEBRE, 471, PARQUE DAS AMERICAS, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

Endereço: EDIFÍCIO GOMES DE ALMEIDA FERNANDES, 1355, AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01452-919 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-18.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DAS DORES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000525-18.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 11.736,74 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DAS DORES 

CHAVES Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, 09, JARDIM PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 

779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 

16:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELYY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-19.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSMO DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000609-19.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.051,64 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE COSMO 

DAMIAO Endereço: ZONA RURAL, S/N, RUA D, PEDRO NECA, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. Endereço: RUA HENRY FORD, 643, - DE 601/602 AO FIM, 

PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 06210-108 Nome: SAFETYPAY 

BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA 

ANDRÔMEDA, 885, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06473-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 10 de dezembro de 2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-34.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE PAULINA DAMIAO SANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000608-34.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.051,64 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDILENE 

PAULINA DAMIAO SANDRO Endereço: VILA PEDRO NECA, S/N, RUA D, 

ZONA RURAL, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SUBMARINO VIAGENS LTDA. Endereço: RUA HENRY 

FORD, 643, - DE 601/602 AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - 

CEP: 06210-108 Nome: SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE 

PAGAMENTOS LTDA Endereço: AVENIDA ANDRÔMEDA, 885, 

ALPHAVILLE EMPRESARIAL, BARUERI - SP - CEP: 06473-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 27/01/2020 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 9 de dezembro de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FRIETAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000362-38.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEDROZO FEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, via DJE, para se manifestar quanto ao petitório 

de Id. 26437809, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-85.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000139-85.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 19.098,97 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WELLINGTON APARECIDO DE BRITO Endereço: RUA PARANA, 0, 

VILA CARDOSO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de Conciliação Data: 03/06/2019 Hora: 17:15 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). A parte 

requerida poderá apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da audiência de Conciliação, sob pena de revelia, (Enunciado 04 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais/MT ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 23 

de abril de 2019. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-31.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIRENE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

sua Advogada constituída, para se manifestar quanto à Certidão do Oficial 

de Justiça em Id. 26166384, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-49.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LOYANE RAMOS DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte Requerida, através de 

seu Advogado constituído, de todo o teor da Sentença de Id. 14355251, 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000101-10.2018.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de 

janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000101-10.2018.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DA AUTORA, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000101-10.2018.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 
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D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000101-10.2018.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DO REQUERIDO, acima qualificado, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000114-72.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 16.612,80 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 06/05/2019 Hora: 12:15 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 
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do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 28 de março de 2019. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000114-72.2019.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 16.612,80 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000114-72.2019.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 16.612,80 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de 

janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000114-72.2019.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 16.612,80 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06454-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000100-25.2018.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de 

janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000100-25.2018.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE D 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 

SENTENÇA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000100-25.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA JOSE DE JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 

2334, CENTRO, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTES REQUERENTE acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de 

janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 
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Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000100-25.2018.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 15.749,60 POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE 

JESUS NETO Endereço: RUA JOÃO GARNICA, 2334, CENTRO, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A 

Endereço: desconhecido ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE 

ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000115-57.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 17.994,40 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO INTERMEDIUM SA 

Endereço: AVENIDA DO CONTORNO, 7777, - DE 7741 A 8205 - LADO 

ÍMPAR, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30110-051 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de Conciliação Data: 

06/05/2019 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 28 

de março de 2019. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000115-57.2019.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 17.994,40 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO INTERMEDIUM SA 

Endereço: AVENIDA DO CONTORNO, 7777, - DE 7741 A 8205 - LADO 

ÍMPAR, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30110-051 ESPÉCIE: 
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[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA 

QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE AUTORA, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000115-57.2019.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 17.994,40 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO INTERMEDIUM SA 

Endereço: AVENIDA DO CONTORNO, 7777, - DE 7741 A 8205 - LADO 

ÍMPAR, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30110-051 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, NA 

QUALIDADE DE ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000115-57.2019.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 17.994,40 POLO ATIVO: Nome: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO Endereço: Rua sem denominação, centro, GLÓRIA D'OESTE 

- MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO INTERMEDIUM SA 

Endereço: AVENIDA DO CONTORNO, 7777, - DE 7741 A 8205 - LADO 

ÍMPAR, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30110-051 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-84.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000163-84.2017.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO DELA 

COSTA FILHO Endereço: Eloi Custodio da Silva, Centro, GLÓRIA D'OESTE - 

MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADA DO REQUERENTE, 

acima qualificado, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-84.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000163-84.2017.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO DELA 

COSTA FILHO Endereço: Eloi Custodio da Silva, Centro, GLÓRIA D'OESTE - 

MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-84.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000163-84.2017.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO DELA 

COSTA FILHO Endereço: Eloi Custodio da Silva, Centro, GLÓRIA D'OESTE - 

MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADA DO REQUERENTE, 

ACIMA QUALIFICADO, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FRETAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-84.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000163-84.2017.8.11.0098 

Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO DELA 

COSTA FILHO Endereço: Eloi Custodio da Silva, Centro, GLÓRIA D'OESTE - 

MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA, NA QUALIDADE DE ADVOGADA DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de janeiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY 

SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-77.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SINVONE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.

(ª) JUIZ(A) Processo: 1000060-77.2017.8.11.0098; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Parte Autora: REQUERENTE: SINVONE GOMES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO, DE 
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VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE para comparecer(em) à audiência de Conciliação Sala: 

PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/08/2017 

Hora: 11:30 , na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ESPERIDIÃO, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PORTO ESPERIDIÃO , 23 de agosto de 2017.dis ANALIATA JUDICIÁRIO 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-41.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON CEZARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

D E T E R M I N A Ç Ã O  D O ( A )  M M . ( ª )  J U I Z ( A )  P r o c e s s o : 

1000043-41.2017.8.11.0098; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: EDENILSON CEZARIO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO, DE VOSSA 

SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE para 

comparecer(em) à audiência de Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/09/2017 Hora: 08:30 , na sede 

do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PORTO ESPERIDIÃO , 23 de agosto de 2017.dis 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-25.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE JOVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO CARTA DE CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000057-25.2017.8.11.0098; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: TATIANE JOVIO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. PORTO ESPERIDIÃO, 6 de outubro de 2017. 

Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência redesignada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminar 

que se realizará no dia 06/11/2017, às 09h15min, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 4. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-51.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JULISMAR CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, via DJE, para que se manifeste requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal, tendo em vista os ARs de Id. 

9381866 e 12117893, bem como a petição de Id. 16262220.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-04.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VAILANT DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que não foi possível habilitar o Advogado Dr. DANIEL FRANÇA 
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SILVA para receber com exclusividade as intimações e publicações, pois 

não foi encontrado sob o número da OAB informado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-87.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Certifico e dou fé que foi redesginada audiencia de conciliação 

para o dia 23 de outubro às 10h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-98.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para se manifestarem se ainda há algo a 

requerer quanto ao que entenderem de direito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-98.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para se manifestarem se ainda há algo a 

requerer quanto ao que entenderem de direito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-02.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILCE NARDELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o lapso temporal sem tramitação, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora, através de sua Advogada constituída, 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT13329-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-23.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CHAGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em despacho de Id. 13201448, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação de Id. 11914599, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-74.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA GAUDINO PAIS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000099-74.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SONIA APARECIDA GAUDINO 

PAIS BOTELHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. pedido de indenização 

por danos morais proposta por SONIA APARECIDA GAUDINO PAIS 

BOTELHO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se mostra 

imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do litígio. 

No caso, a parte reclamante sustenta a inexistência de relação jurídica 

contratual, bem como a inexistência de débitos com a parte reclamada. Por 

outro lado, a reclamada apresenta prova documental dando conta da 

existência de relação jurídica contratual com a reclamante. É certo, 

ademais, que em contestação foi apresentado contrato escrito, em tese 

assinado pela reclamante, o qual pode legitimar o débito questionado na 

inicial. Deste modo, a realização de exame grafotécnico sobre o referido 

instrumento negocial é indispensável para a solução do mérito da 

demanda, notadamente em face da semelhança das assinaturas apostas 

no referido contrato e na procuração concedida ao patrono da reclamante. 

Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 
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demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95: “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas (...)”. Nesse sentido caminha a jurisprudência do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: JUIZADOS ESPECIAIS. TURMA RECURSAL 

ÚNICA. Recurso Inominado nº 0052854-34.2013.811.0001. Origem: Quarto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: VIVIANE ARRUDA DE 

SOUZA. Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A. EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. CONTRATO 

JUNTADO NOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

PROCESSO EXTINTO. 1. Quando o prestador de serviço acosta nos autos 

cópia do contrato questionado pelo consumidor, ensejando dúvida quanto 

a sua efetiva celebração, torna-se necessária a realização de perícia 

grafotécnica para elucidar a questão, o que afasta a competência do 

Juizado Especial Cível, ante a complexidade da prova. 2. Processo extinto, 

sem resolução do mérito. Cuiabá, 16 de dezembro de 2014. Juiz 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Relator. Partindo dessas premissas 

e levando-se em consideração a necessária realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

contrato anexado aos autos, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que se trata de demanda de maior complexidade. Ante o exposto, acolho a 

preliminar de incompetência absoluta, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 3º c/c 

51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (artigos 54/55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. P.R.I. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 22 

de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-14.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000103-14.2017.8.11.0098. REQUERENTE: JOSE CARLOS RAMOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. pedido de indenização por 

danos morais proposta por JOSÉ CARLOS RAMOS em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se mostra imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica para solução do litígio. No caso, a parte reclamante sustenta 

a inexistência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de 

débitos com a parte reclamada. Por outro lado, a reclamada apresenta 

prova documental dando conta da existência de relação jurídica contratual 

com a reclamante. É certo, ademais, que a contestação apresentou 

contrato escrito, em tese assinado pela reclamante, o qual pode legitimar o 

débito questionado na inicial. Deste modo, a realização de exame 

grafotécnico sobre o referido instrumento negocial é indispensável para a 

solução do mérito da demanda, notadamente em face da semelhança das 

assinaturas apostas no referido contrato e na procuração concedida ao 

patrono da reclamante. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que 

dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95: “o Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas (...)”. Nesse sentido caminha a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: JUIZADOS 

ESPECIAIS. TURMA RECURSAL ÚNICA. Recurso Inominado nº 

0052854-34.2013.811.0001. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá. Recorrente: VIVIANE ARRUDA DE SOUZA. Recorrida: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. CONTRATO JUNTADO NOS 

AUTOS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO. 

1. Quando o prestador de serviço acosta nos autos cópia do contrato 

questionado pelo consumidor, ensejando dúvida quanto a sua efetiva 

celebração, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para 

elucidar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, 

ante a complexidade da prova. 2. Processo extinto, sem resolução do 

mérito. Cuiabá, 16 de dezembro de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Relator. Partindo dessas premissas e levando-se em 

consideração a necessária realização de perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato anexado aos 

autos, outro caminho não há a não ser reconhecer que se trata de 

demanda de maior complexidade. Ante o exposto, acolho a preliminar de 

incompetência absoluta, e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 3º c/c 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigos 

54/55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. P.R.I. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 22 de maio de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-34.2012.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-34.2012.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-34.2012.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-34.2012.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-96.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, para requererem 

o que entenderem de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-96.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, para requererem 

o que entenderem de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-96.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, para requererem 

o que entenderem de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-55.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA MODESTO APRIGIO (REQUERENTE)

LUCAS BRUNNER APRIGIO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para manifestarem se há algo a requerer, no que 

entenderem de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-55.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA MODESTO APRIGIO (REQUERENTE)

LUCAS BRUNNER APRIGIO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

Advogados constituídos, para manifestarem se há algo a requerer, no que 

entenderem de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-95.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELSON SERAFIM DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, tendo em vista a Certidão negativa do Oficial de Justiça e o 

retorno do AR também negativo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 29186 Nr: 234-50.2010.811.0098

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zuleida Ribeiro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131241-A/MT

 Autos nº 234-50.2010.811.0098

Código nº 29186

Vistos.

1. Considerando a discordância em relação aos valores apresentados 

pelas partes, determino a remessa do feito á contadoria judicial para 

apuração do valor no prazo de 30(trinta) dias.

2. Com a juntada memorial de calculo do contabilista do juízo, intimem-se as 

partes para que se manifestam no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

3. Expeça-se o necessário

 4. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezmbro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 29157 Nr: 205-97.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creonice Hansen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso David Antunes - 

OAB:1141/BA, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:16.846-A/MT, 

Maria Carolina da Fonte de Albuquerque - OAB:20795-PE, Patrícia 

Antunes Fernandes - OAB:26397-PE, Vinicius Mauricio Almeida - 

OAB:10445/MT

 PROCESSO 205-97.2010.811.0098.

CÓDIGO 29157.

1. Vistos.

2. Considerando o petitório de fls. 262/263, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 28088 Nr: 185-43.2009.811.0098

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amurim Candido da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Fransérgio de Souza Barbeiro - OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 AUTOS Nº 185-43.2009.811.0098.

CÓDIGO 28088.

1. Vistos.

2. Considerando o petitório de fls. 174/175, determino o apensamento dos 

presentes autos processo código 63347.

3. Após, intimem-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se.

4. Cumpra-se com urgência.

 Porto Esperidião/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000028-72.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 

10H15MIN.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-91.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA OAB - BA24143 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

BIANCA ALESSANDRA BATISTA LIMA OAB - AM7516 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000072-91.2017.8.11.0098. REQUERENTE: GUTEMBERG GALDINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado pelo art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GUTEMBERG 

GALDINO DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S.A . A parte Reclamante alega não possuir débito algum 

com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor R$14.417,22(quatorze mil e 

quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), Data da 

Inclusão:09/09/2016. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 
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inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto,a reclamada não trouxe o 

contrato nº 300350593-4040. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente o contrato entre as partes que 

resultou na negativação. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos canais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que 

a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Importa consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINA-SE por julgar 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência dos 

débitos negativados pela Reclamada no valor de R$14.417,22(quatorze mil 

e quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos) e b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (09/09/2016) e correção monetária (INPC) 

a partir desta data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Torno DEFINITIVA a Liminar deferida 

no id. 10868828. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000101-10.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA JOSE DE JESUS NETO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Com relação à preliminar de 
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litispendência e conexão alegada pela parte reclamada, de igual modo 

rejeito-a, uma vez que, ainda que a outra ação envolva a mesma situação 

fática de desconto indevido de empréstimo não contratado, cuida-se de 

desconto sobre benefícios distintos recebidos pela autora, um de pensão 

por morte e outro de aposentadoria rural. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que estaria sofrendo descontos em seu salário 

decorrentes de contrato de empréstimo celebrado com o Banco BGN, 

supostamente desconhecido. Assim, requer a restituição em dobro dos 

valores descontados, bem como indenização pelos danos morais sofridos. 

Da análise dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as partes dois 

contratos, um de cartão de credito de numero 12635591, sobre o beneficio 

de pensão por morte , firmado em 21/01/2017, pelo qual foi realizado o 

contrato de empréstimo no valor de R$1.112,00, por meio de TED ao Banco 

237, Ag. 1455-9, Conta Corrente 10856-1. Em que pese as alegações da 

parte autora ao aduzir desconhecer a origem dos descontos, restou 

suficientemente demonstrado pela parte reclamada que houve a devida 

contratação de crédito, bem como que os descontos foram 

expressamente autorizados pela parte autora. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de ato ilícito 

pela reclamada, bem como a improcedência dos pedidos de repetição de 

indébito e indenização por dano moral. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais em face dos fatos 

narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Ante o 

exposto, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000114-72.2019.8.11.0098. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que estaria sofrendo descontos em seu salário 

decorrentes de contrato de empréstimo celebrado a princípio com o Banco 

BGN, atualmente com a denominação de BANCO CETELEM , supostamente 

desconhecido. Assim, requer a restituição em dobro dos valores 

descontados, bem como indenização pelos danos morais sofridos. Da 

análise dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as partes um 

contrato de empréstimo 51-450081/15310, firmado em 13/10/2015, com 

previsão para pagamento em 72 parcelas de R$ 19,20. Tendo sido liberado 

ao cliente o valor de R$ 539,03 em 21/10/2015, por meio de TED ao Banco 

748, Ag. 804, Conta Corrente 540056. Em que pese as alegações da parte 

autora ao aduzir desconhecer a origem dos descontos, restou 

suficientemente demonstrado pela parte reclamada que houve a devida 

contratação de crédito, bem como que os descontos foram 

expressamente autorizados pela parte autora. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de ato ilícito 

pela reclamada, bem como a improcedência dos pedidos de repetição de 

indébito e indenização por dano moral. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais em face dos fatos 

narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Ante o 

exposto, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 
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Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-25.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000100-25.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA JOSE DE JESUS NETO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Com relação à preliminar de 

litispendência e conexão alegada pela parte reclamada, de igual modo 

rejeito-a, uma vez que, ainda que a outra ação envolva a mesma situação 

fática de desconto indevido de empréstimo não contratado, cuida-se de 

desconto sobre benefícios distintos recebidos pela autora, um de pensão 

por morte e outro de aposentadoria rural. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que estaria sofrendo descontos em seu salário 

decorrentes de contrato de empréstimo celebrado com o Banco BMG, 

supostamente desconhecido. Assim, requer a restituição em dobro dos 

valores descontados, bem como indenização pelos danos morais sofridos. 

Da análise dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as partes dois 

contratos, um de cartão de credito de numero 12635586, sobre o beneficio 

de aposentadoria por invalidez, firmado em 21/01/2017, pelo qual foi 

realizado o contrato de empréstimo no valor de R$1.112,00, por meio de 

TED ao Banco 237, Ag. 1455-9, Conta Corrente 10856-1. Em que pese as 

alegações da parte autora ao aduzir desconhecer a origem dos 

descontos, restou suficientemente demonstrado pela parte reclamada que 

houve a devida contratação de crédito, bem como que os descontos 

foram expressamente autorizados pela parte autora. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer a 

inexistência de ato ilícito pela reclamada, bem como a improcedência dos 

pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em 

demandas em que se busca indenização por danos morais e materiais em 

face dos fatos narrados na inicial, não se admite a presunção. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a 

amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há razão para o 

deferimento da pretensão indenizatória. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Ante o exposto, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-73.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000112-73.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ROSEMAR DA SILVA 

R E Q U E R I D O :  B A N C O  B R A D E S C O  P r o c e s s o  n º 

1000112-73.2017.8.11.0098 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a contratação 

e a existência do débito que motivou a negativação em questão. Sendo 

que as faturas de utilização de serviços juntadas, não comprovam por si 

só a contratação, podendo ser fruto de fraude. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome da parte requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 
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restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. Por outro 

lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que tange à ocorrência de 

danos morais no presente caso, tendo em vista que o extrato de 

negativação juntado demonstra a existência de outras negativações em 

nome deste, inclusive em data anterior à negativação em apreço e em 

atenta pesquisa realizada junto ao sistema PROJUDI foi observado que 

nem todas são motivo de demanda que viesse a invalidar seus registros 

mesmo que com o deferimento de liminar e/ou tutela antecipada, sendo por 

assim devida e válida até a presente data.Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, 

segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 

31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO 

DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE 

VÁRIOS REGISTROS. CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação 

importa no descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo 

colorário é o dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, 

pois o consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição 

de crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação 

prevista em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também 

resulta no cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é 

decorrência do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do 

apontamento negativo, obrigação específica que ao ser descumprida 

ocasiona diversos prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada 

informação relevante que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 

3.A parte autora possui diversas anotações nos órgãos restritivos de 

crédito, portanto a ausência de comunicação não é passível de gerar o 

dever de reparação, vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência 

da Súmula n. 385. 4. Pretensão de indenização por danos morais 

afastada, tendo em vista a ausência de nexo causal a autorizar a 

indenização pretendida, em função da parte postulante se tratar de 

devedora contumaz com registros precedentes. Efetivada a determinação 

de cancelamento da inscrição, diante do reconhecimento da ilegalidade do 

registro levado a efeito, possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam 

cumpridas as exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dado parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 

70036753747, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ROSEMAR DA SILVA em 

desfavor do BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

de danos morais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de 

acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES 

J u í z a  L e i g a  - - - - - - - 

____________________________________________________________

_______ VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-47.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SOARES VIANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010015-47.2016.8.11.0098. REQUERENTE: JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, faço 

constar que não há que se falar em incompetência absoluta deste Juizado, 

uma vez que não se vislumbra necessidade de produção de prova 

técnica. Em relação às preliminares de inépcia da inicial arguida pelo 

Reclamado, não se vislumbra seu acolhimento, posto que na peça 

preambular, a parte reclamante aponta com clareza os fatos, a causa de 

pedir e os pedidos de sua pretensão. Por fim, os pedidos são 

juridicamente possíveis quando o sistema de direito positivo os 

contemplam, caso dos autos, em que a pretensão constitui-se em ação 

indenizatória em virtude de vício de produto. Afasto igualmente a preliminar 

de Ilegitimidade passiva da LOJAS AMERICANAS S.A pois, conforme se 

evola dos autos o autor adquiriu de um notebook, conforme se observa 

através da Nota/Documento Fiscal emitido pela reclamada, sendo por 

assim indiscutível a relação de consumo havida entre as partes. Logo, 

inafastável a sua legitimidade para figurar no pólo passivo. Consoante 

prescreve o art. 18 do CDC fornecedor e fabricante são solidariamente 

responsáveis pelos vícios de qualidade que torne o produto impróprio ao 

consumo a que se destina, cuja redação transcrevo: Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (grifei) 

Daí porque não há motivos para afastar a sua legitimidade pelo fato de 

haver a solidariedade, motivo suficiente para reconhecer a pertinência 

subjetiva da parte para integrar o polo passivo da demanda. Anoto ainda 

como fundamento o fato de que a hipótese dos autos não retrata situação 

de fato do produto (CDC, art. 12), mas sim de vício do produto (CDC, art. 

18), o que serve para corroborar com a pertinência subjetiva da 

reclamada para integrar a lide. Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA EM 

VIRTUDE DE VÍCIO DE PRODUTO C.C COM DANOS MORAIS, na qual o 

autor afirma que, na data de 18/04/2015, teria adquirido um NOTEBOOK 

DUAL CCE,nas LOJAS AMERICANAS da fabricante DIGIBRAS INDUSTRIA 

DO BRASIL S/A, pelo preço de R$849,00,mais a garantia estendida no 

valor de R$ 115,00 sendo que passado 1 ano, em 29/02/2016, o produto 

apresentou um problema.E o autor buscou a reclamada LOJAS 

AMERICANAS S.A que não quis nem receber o produto para analise 

técnica. Não logrando êxito em solucionar o impasse extrajudicialmente, 

busca a tutela jurisdicional. Por sua vez, a ré sustenta exaurimento do 

prazo de garantia legal e contratual. A relação jurídica travada possui 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1322 de 1782



natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos, 

respectivamente,nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 

Por ser constitucionalmente identificado como diferente na relação jurídica 

(artigos5º, XXXII, 170, V, e 48, ADCT, CR/88), detentor de direitos 

especiais em razão de sua presumívelvulnerabilidade, o consumidor está 

submetido a um microssistema de proteção, de ordem pública e interesse 

social, estruturado no Código de Defesa do Consumidor. Esse sistema o 

protege nos negócios jurídicos, com prerrogativas que equalizam os 

contratos, compensando eventuais desvantagens e controlando seu 

equilíbrio, conteúdo e equidade. Entretanto, a despeito de aplicável a 

legislação consumerista, inclusive com a inversão do ônus da prova “ope 

judicis”, tal instituto não exime o consumidor de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, incumbindo-lhe fazer prova mínima do direito 

invocado. Por outro lado, ao fornecedor cabe agir diligentemente no 

sentido de carrear aos autos todas as provas aptas a comprovar a sua 

versão no sentido de inexistência de vício oculto. É dizer, ao fornecedor 

incumbe ter uma postura ativa no campo probatório nas ações que 

envolvem relação de consumo, sob pena de, na ocorrência da inversão do 

ônus da prova “subjudice”, a qual é vista tanto como regra de conduta 

como de julgamento, vir a sofrer condenação por ausência de 

comprovação de fato capaz de infirmar as alegações do consumidor; 

caso não se revele nos autos, de outro lado, situação que, por si só, teria 

o condão de demonstrar que o pedido da parte adversa não merece 

acolhimento. A ocorrência de defeito de fabricação do NOTEBOOK e a 

necessidade de reparo não ficou demonstrado pelo autor, porem as 

reclamadas a isso não se contrapuseram; porém se limitaram a sustentar 

que o produto estava fora do prazo de garantia. Sem razão as reclamadas 

, pois é pacífico o entendimento que o fornecedor de produtos permanece 

responsável pela reparação de vícios ocultos, ainda que expirado o prazo 

de garantia convencional, visto que o prazo legal para que o consumidor 

discuta as providências elencadas no artigo 18 do CDC inicia-se apenas 

com a constatação do defeito oculto, nos termos do artigo 26,inciso II e 

parágrafo 3º do referido diploma. O fornecedor de produtos permanece 

responsável pela reparação de vícios ocultos ainda que expirado o prazo 

de garantia convencional, mesmo porque se trata de prazo estipulado 

unilateralmente por ele próprio, vez que o prazo legal para que o 

consumidor discuta as providências elencadas no artigo 18 do CDC 

inicia-se apenas com a constatação do defeito oculto. Nesse sentido, já 

decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:Nesse sentido, já decidiu o C. 

Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO DOCONSUMIDOR E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. (...)AÇÃO DE 

COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO 

PRODUTO.MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO 

OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DOFORNECEDOR. 

DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. 

(...)3. No mérito da causa, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por 

vendedor de máquina agrícola,pleiteando os custos com o reparo do 

produto vendido. O Tribunal a quo manteve a sentença de improcedência 

do pedido deduzido pelo ora recorrente, porquanto reconheceu 

suaresponsabilidade pelo vício que inquinava o produto adquirido pelo 

recorrido, tendo sidocomprovado que se tratava de defeito de fabricação 

e que era ele oculto. Com efeito, a conclusão a que chegou o acórdão, 

sobre se tratar de vício oculto de fabricação, não se desfaz sem a 

reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pela 

Súmula 7/STJ. Não fossepor isso, o ônus da prova quanto à natureza do 

vício era mesmo do ora recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 

333, inciso I, do CPC) seja porque se trata de relação de consumo, 

militando em benefício do consumidor eventual déficit em matéria 

probatória. 4. O prazo de decadência para a reclamação de defeitos 

surgidos no produto não se confunde com o prazo de garantia pela 

qualidade do produto - a qual pode ser convencional ou, em algumas 

situações,legal. O Código de Defesa do Consumidor não traz, exatamente, 

no art. 26, um prazo de garantia legal para o fornecedor responder pelos 

vícios do produto. Há apenas um prazo para que, tornando-se aparente o 

defeito, possa o consumidor reclamar a reparação, de modo que, se este 

realizar tal providência dentro do prazo legal de decadência, ainda é 

preciso saber se o fornecedor é ou não responsável pela reparação do 

vício. 5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos 

produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita 

pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado 

unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da 

responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o 

produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da 

garantia. 6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam 

a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao 

desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no 

qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, 

tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste 

possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto 

existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de 

expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se 

inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, 

resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, 

somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, 

todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma 

característica oculta que esteve latente até então. Cuidando-se de vício 

aparente, é certo queo consumidor deve exigir a reparação no prazo de 

noventa dias, em se tratando de produtosduráveis, iniciando a contagem a 

partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazodurante a 

garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o 

Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à 

disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o 

critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizarpelo vício em 

um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia 

contratual. 8. Comefeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do 

desgaste natural gerado pela fruiçãoordinária do produto, mas da própria 

fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural,resistência de materiais, 

entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no 

momentoem que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso 

ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo 

ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. Ademais, 

independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação(art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, queera a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. 

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (REsp 

984.106/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/10/2012, DJe20/11/2012).” In casu, o NOTEBOOK adquirido 

pelo autor começou a apresentar defeito em 29/02/2016, ou seja, um ano 

após à aquisição, sendo que as reclamadas se negaram a ver se o 

produto estava mesmo com algum vicio. O autor buscou solucionar a 

questão perante o vendedor e o fabricante, mas não foi possível 

chegarem a um denominador comum tanto quanto ao conserto como em 

relação à substituição do produto. Em momento algum, o réu alegou que o 

defeito decorreria do desgaste natural das peças utilizadas na fabricação 

- e obtempere-se que não seria razoável admitir que um NOTEBOOK tenha 

vida útil inferior a dois anos. Nesse contexto, de rigor a condenação das 

reclamadas à devolução integral do preço pago pelo autor na aquisição do 

produto, garantindo-lhe o direito de retomada do produto. Deixa-se de 

condenar as reclamadas em danos, em decorrência que o autor não 

provou o vicio no produto e nem os reais danos sofridos. Diante do 

exposto, OPINA-SE a JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial, nos termos do artigo 487, I do CPC, a fim de CONDENAR as 

reclamadas solidariamente a ressarcir o autor no valor de R$964,00 

(novecentos e sessenta e quatro reais), conforme nota fiscal, acrescido 

de juros e atualização monetária a contar da data da aquisição, qual 

seja,18/04/2015. Deverá uma das reclamadas retirar o produto na 

residência do autor no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito e 

julgado desta sentença. Decorrido o prazo, fica autorizado o descarte. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 
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o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-57.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000115-57.2019.8.11.0098. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS decorrentes de desconto indevido em folha de pagamento. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a parte autora que estaria sofrendo descontos em seu salário 

decorrentes de contrato de empréstimo celebrado com o Banco Réu, 

supostamente desconhecido. Assim, requer a restituição em dobro dos 

valores descontados, bem como indenização pelos danos morais sofridos. 

Da análise dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as partes um 

contrato de empréstimo nº 56709, firmado em 10/10/2015, com previsão 

para pagamento em 65 parcelas de R$ 38,320. Tendo sido liberado ao 

cliente o valor de R$ 1.048,04 em 16/11/2015, por meio de TED ao Banco 

478, Ag. 0804, Conta Corrente 54005. Em que pese as alegações da parte 

autora ao aduzir desconhecer a origem dos descontos, restou 

suficientemente demonstrado pela parte reclamada que houve a devida 

contratação de crédito, bem como que os descontos foram 

expressamente autorizados pela parte autora. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de ato ilícito 

pela reclamada, bem como a improcedência dos pedidos de repetição de 

indébito e indenização por dano moral. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais em face dos fatos 

narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Ante o 

exposto, OPINA-SE pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos feitos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Porto Esperidião, para homologação do presente projeto de acordo com o 

artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN 

BARTOLAZZI L. BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-84.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DELA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000163-84.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ANTONIO DELA COSTA FILHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. Trata-se de reclamatória proposta por 

ANTONIO DELA COSTA FILHO em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Em síntese, aduziu o proponente que efetuou 

a construção de linha de alta tensão na propriedade rural denominada 

Estancia dois rios, informa que a construção se deu nos termos do 

contrato nº 11253/2017. A requerida por seu turno, afirma que a parte tem 

direito, porém apenas o valor ofertado. Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha confirmado o direito da parte autora não faz 

prova de que realizou o pagamento do valor gasto na construção da rede 

elétrica, em contrapartida a autora não apresentou a documentação 

comprovando que realizou todos os procedimentos conforme orientado 

pela concessionária: - Nota fiscal de serviços n°000.0201.113; - 

Solicitação de análise de projeto elétrico; - Detalhes do projeto; - Pedido de 

opção de faturamento – Grupo B; - Termo de Manutenção de redes (rural); 

- Termo de responsabilidade do Sistema de Reversão; - Anotação de 

responsabilidade técnica - ART; - Declaração da conta bancária para 

estorno; - Recibo do serviço executado; - Ficha cadastral; - Contrato de 

prestação de serviços; O decreto 5.163/2004 que regulamenta a 

comercialização de energia elétrica e o processo de outorga de 

concessões e de autorizações de geração de energia elétrica estabelece: 

Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL até outubro de 2005, 

as concessionárias de serviços públicos de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia elétrica 

que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de 

dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das 

partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, para fins do 

disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em qualquer 

tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1324 de 1782



unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema de 

transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A ANAEEL definiu na Resolução Normativa nº 229/2006, que 

a Concessionária teria até a data de 31/12/2015, para incorporar as redes 

particulares. Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato 

autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 

incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou 

permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se 

responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais 

redes. Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá 

incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não 

dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área 

de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das 

unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas 

anuais de incorporação. Extrai-se que o ato normativo acima impõe as 

concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de maneira 

que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que possui a 

rede particular o direito à restituição do valor aportado para construção. 

Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu: TJ-MT - 

Apelação APL 00010064520108110055 15584/2017 (TJ-MT) Data de 

publicação: 08/05/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS 

GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional somente pode 

ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da 

concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é 

impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia 

elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O 

proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede. (Ap 

15584/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) Com efeito, a participação financeira do consumidor no 

custeio da construção de rede de energia elétrica não é, por si só ilegal, 

uma vez que, o decreto 5.163/2004 regulamenta a questão. Dessa forma, 

resta claro que os casos regidos pelo Decreto Federal são aqueles em 

que há participação financeira do consumidor na construção da rede 

elétrica e logo após, está passava ao patrimônio da concessionária, não 

ganhando, pois, a natureza jurídica de bem particular. É cediço que a 

energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, I, 

da Lei nº 7.783/89. Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se 

configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade 

essencial, ou seja, necessidade inadiável. Neste diapasão, conclui-se que 

energia elétrica é direito de todos e dever do Estado, que repassa esse 

dever às concessionárias e às permissionárias de energia elétrica, que de 

forma remunerada fornecem energia elétrica à população. A incorporação 

de redes de energia elétrica particulares constitui um excelente negócio 

para as concessionárias/permissionárias, visto que está se apropriam das 

redes, sem investir nenhum centavo, aproveitando tão somente do bônus. 

Por sua vez, o proprietário de rede elétrica, além de ter cumprido com o 

dever que caberia à concessionária/permissionária, ainda é compelido a 

entregar o fruto de seu esforço, que teve como objetivo o bem estar da 

população residente na localidade. Os tribunais vêm reprovando essa 

prática corriqueira das concessionárias/permissionárias de energia 

elétrica, determinando que restituam aos ex-proprietários de redes 

elétricas os valores desembolsados na implantação da rede, inclusive com 

juros e atualizado monetariamente. Neste sentido, seguem transcritas as 

seguintes ementas: “COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes 

particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a 

concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação 

para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado 

documentalmente.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

28/09/2016) TJ-RO - Apelação APL 00015574520158220022 RO 

0001557-45.2015.822.0022 (TJ-RO) Data de publicação: 26/06/2017 

Ementa: Apelação cível. Indenização. Dano material. Rede. Eletrificação 

rural. Incorporação. Concessionária de energia. Resolução da ANEEL. 

Construção. Procedência. Valores gastos. Restituição. A Resolução n. 

229 da Aneel, que estabelece as condições gerais para a incorporação de 

redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 

3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da 

respectiva concessionaria de distribuição. É devido o ressarcimento dos 

valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob 

pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do 

ar t .  884 do Código Civ i l  .  (Apelação,  Processo n º 

0001557-45.2015.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de 

julgamento: 21/06/2017) Nesse contexto, o reclamante deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, 

porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao 

consumidor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I do CPC, opina-se pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

285,53(duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

solicitado a título de ressarcimento pela construção da eletrificação rural, 

atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir do dispêndio financeiro (data da primeira leitura 

realizada na UC). Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Esperidião, para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 

9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. LÍLIAN BARTOLAZZI L. 

BIANCHINI JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000310-96.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. C. T. (REQUERENTE)
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L. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 1000310-96.2019.8.11.0080. 

REQUERENTE: GEOVANNA ARCANJO COUTINHO TREVIZAN, LEANDRO 

MARCONDES TREVIZAN Vistos. Defiro a gratuidade. Homologo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). Expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente 

(conforme certidão de casamento juntada aos autos), instruindo com cópia 

da petição inicial do feito, observando-se a escolha de alteração do nome 

dos consortes. Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas 

necessárias e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-28.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

TEONIRIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 16 de março de 2020, às 17h45m 

(MT). Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à intimação, o 

teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56988 Nr: 1218-10.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS E IMPULSIONAR VIA DJE.

Analisando a petição juntada, observo que a parte não especificou o que 

pretende com a produção de prova testemunhal, em inobservância à 

decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação, 

FACULTANDO REQUERIMENTO EXPRESSO DE JULGAMENTO 

ANTECIPADO DE MÉRITO.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 48984 Nr: 2092-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Silva Gomes - 

OAB:22.500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O, MINISTERIO PÚBLCO DO ESTADO DA 

BAHIA - OAB:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda, conforme entabulado.

Após, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 30560 Nr: 554-86.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA PAULA SOUZA CAMPOS, AKILA PAULA 

SOUZA CAMPOS, MARCOS PAULO SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Ante a integral satisfação presumida da obrigação, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32932 Nr: 232-95.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste nos autos, 

informando novo endereço do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 35516 Nr: 348-67.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Soares de Anhaya Neckel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pela ré. Sem condenação em honorários advocatícios.

Considerando-se a preclusão lógica, arquive-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44228 Nr: 2691-02.2016.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA REGINA DE SOUZA DA SILVA, 

data de nascimento: 29/03/1971, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, 

casado (a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR a parte Requerida acerca da r. Sentença que 

decretou o Divórcio de JOSE RONALDO ROQUE DA SILVA e MARCIA 

REGINA DE SOUZA DA SILVA, abaixo trasncrita.

Sentença: Vistos.JOSE RONALDO ROQUE DA SILVA ajuizou “AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO” em face MARCIA REGINA DE SOUZA DA SILVA, 

ambos qualificados, alegando que são casados. Requer a decretação do 

divórcio, ressaltando que a parte ré se encontra em lugar incerto e não 

sabido. Juntou documentos.Foi determinada a citação por 

edital.Apresentou-se defesa por negativa geral.Vieram conclusos os 

autos. É o relatório. Fundamento e Decido.Concluída a fase postulatória, 

verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento 

integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na 

espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é 

exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos 

suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e 

formação do convencimento do julgador.Além disso, anoto que o 

magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a 

direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP).Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado.Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”.Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a 

conclusão.No mérito, o pedido é PROCEDENTE.Com o advento da EC n° 

66/2010, a decretação do divórcio independe de transcurso de prazo 

pré-estabelecido ou de providência judicial anterior, não sendo óbice a 

pendência acerca da obrigação alimentar ou qualquer partilha de bens, a 

teor do que dispõe o enunciado 197 da súmula do Superior Tribunal de 

Justiça.A propósito, independentemente de qualquer motivo, ninguém 

poderá ser obrigado a continuar casado com quem quer que seja. E 

eventual morosidade processual não poderá ser entendida como legítimo 

óbice ao próprio direito à felicidade.Afinal de contas, diante do legítimo 

direito em xeque, despido de qualquer empecilho legal, não há nada que 

impeça a concessão deste pedido, intrínseco à própria Dignidade 

Humana.Não há outros pedidos.Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para decretar o 

divórcio de JOSE RONALDO ROQUE DA SILVA e MARCIA REGINA DE 

SOUZA DA SILVA.Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da 

sucumbência, por não ter se oposto ao pedido. Expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente (conforme certidão de 

casamento juntada aos autos), instruindo com cópia da petição inicial do 

feito, observando-se a escolha de alteração do nome dos 

consortes.Após, ao arquivo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIÃ BRITO DO 

CARMO 028.553.521, digitei.

Querência, 18 de dezembro de 2019

Millaine Francisca Lopes da Silva Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 42611 Nr: 1845-82.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL QUEIROZ DA SILVA FILHO, ERAQUES 

CARLOS DE AMORIM VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Considerando-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em que redimensionou as 

reprimendas impostas aos acusados ERAQUES e MIGUEL, determino a 

retificação da guia provisória, bem como a formação do executivo de pena 

definitivo a fim de que os réus iniciem o cumprimento de sua pena.

 Com relação ao réu MIGUEL, considerando-se o regime fechado fixado, 

deverá a Secretaria deste Juízo formar o executivo de pena definitivo com 

as peças necessárias e remeter ao Juízo da localidade em que se 

encontra segregado cumprindo a pena provisoriamente.

 Satisfeitas as diligências supramencionadas e inexistindo requerimentos 

pelas partes, ARQUIVEM-SE ESTES AUTOS com as baixas necessárias.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, haja vista que o réu MIGUEL se encontra 

PRESO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 40659 Nr: 762-31.2016.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará(s) devidamente 

assinado(s) em 04.12.2019, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

 Custas ex lege.

Não há condenação em honorários advocatícios nesta fase de execução, 

em razão da causalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63217 Nr: 4096-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIS, TMDSMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 09 de março de 2020, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor, se atentar de acrescentar à 

intimação, o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a 

citação da parte Requerida.

Processo código 63217 às 12h00m (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 51015 Nr: 16676-09.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O, RAQUEL NARDÃO - OAB:17.560-B

 Vistos.

 Considerando-se a manutenção da decisão de pronúncia pelo E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de julgamento de RESE, 

bem como o trânsito em julgado do r. acórdão, intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência, conforme dispõe o artigo 

422 do CPP.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34093 Nr: 1180-37.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte exequente, via DJE, na pessoa de sua advogada, para que 

traga aos autos os dados bancários (agência, n° da conta, CPF/CNPJ do 

titular)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 4756-96.2018.811.0080
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA DE SOUSA LIMA, GECILA IARA 

FERREIRA LIMA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, WELTON ESTEVES - OAB:OAB/MT 11.924

 Vistos.

 Consta dos autos ofício comunicando o cumprimento de mandado de 

prisão preventiva expedido em desfavor da acusada Gecila, bem como 

sua apresentação em audiência de custódia junto ao Juízo da Comarca de 

Paranatinga/MT.

Desta forma, tendo em vista a inexistência de unidade prisional e cadeia 

pública nesta localidade, determino o recambiamento da custodiada à 

Comarca de Nova Xavantina/MT, o que deverá ser feito no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, consoante dispõe a CNGC do TJ/MT.

 Desta forma, deverá a secretaria deste Juízo expedir carta precatória de 

custódia para regularização da prisão preventiva de Gecila junto ao Juízo 

da Comarca de Nova Xavantina/MT.

 No mais, cumpra-se integralmente a decisão de REF. 64, haja vista a 

designação de audiência de instrução para o próximo dia 04.02.2020.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64757 Nr: 4756-96.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA DE SOUSA LIMA, GECILA IARA 

FERREIRA LIMA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, WELTON ESTEVES - OAB:OAB/MT 11.924

 Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.Portanto, não sendo caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP) e inexistindo questão pendente de 

apreciação, declaro o feito saneado e designo audiência de instrução, 

interrogatório e julgamento para o dia xx de xxx de 2020, às 13h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo constar do mandado 

que o interrogatório será realizado após a oitiva das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações finais 

oferecidas na mesma solenidade. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 889-03.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucia Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

complemento da diligência, informando que são 2 (dois) atos no Mandado 

de Ref:53.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-88.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIZ GONZAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

1000080-88.2018.8.11.0080. REQUERENTE: LUCAS LUIZ GONZAGA NETO 

REQUERIDO: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA Vistos. Com fundamento nos 

arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria 

que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já 

provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que 

servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, 

remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com 

relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de 

acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido 

estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não 

poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Int. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-88.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIZ GONZAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

1000080-88.2018.8.11.0080. REQUERENTE: LUCAS LUIZ GONZAGA NETO 

REQUERIDO: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA Vistos. Com fundamento nos 

arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria 

que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já 
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provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que 

servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, 

remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção 

de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Quanto às questões de direito, para que não se 

alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. Com 

relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de 

acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido 

estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não 

poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Int. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FILHO CORDEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000966-53.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:MANOEL FILHO 

CORDEIRO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 31/01/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 

19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-78.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-78.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:ADILSON 

RODRIGUES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 21/02/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA CD, 

S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-63.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-63.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:ADILSON 

RODRIGUES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO 

DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 21/02/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, 

SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000886-92.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CALIXTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

AS PARTES do inteiro teor da decisão id. 26526923. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 30 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001126-81.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONE ANTONIO DE MENDONCA (REQUERIDO)

MARIA ZYLDA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o recolhimento das Custas e Taxas de Distribuição da 

Precatória bem como as despesas da Diligência do Sr. Oficial e Justiça, 

tudo mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico , no prazo de 

30(trinta) dias, sob pena de devolução da deprecata sem o devido 

cumprimento. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 30 de dezembro de 2019. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001129-36.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA PACHECO DE MOURA BELCHIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEODORO PACHECO ALVES DA COSTA OAB - GO28771 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA APARECIDA DE OLIVEIRA E SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, para que 

cumpra o mandado de Citação. Não havendo manifestação da parte no 

prazo de 30(trinta) dias, a Carta Precatória será devolvida 

independentemente de cumprimento nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 30 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001144-05.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA RONDELLI TOBIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN DE SALES VON RONDOW OAB - SP167512 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o recolhimento 

das Custas e Taxas de Distribuição da Precatória bem como as despesas 

da Diligência do Sr. Oficial e Justiça, tudo mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico. Não havendo 

manifestação da parte no prazo de 30(trinta) dias, a Carta Precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 30 de dezembro de 2019. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001122-44.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO 

PARANAIBA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUAIR MORAES DE ANDRADE OAB - GO7169 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA TIZZO DE CAMARGO (REQUERIDO)

MARCOS FERNANDO DE PAIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o recolhimento 

das Custas e Taxas de Distribuição da Precatória bem como as despesas 

da Diligência do Sr. Oficial e Justiça, tudo mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico. Não havendo 

manifestação da parte no prazo de 30(trinta) dias, a Carta Precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 30 de dezembro de 2019. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001154-49.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO OTTONI CARVALHO (REQUERENTE)

JOSE RICARDO OTTONI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PRADO DE MORAIS OAB - GO39433 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO CARLOS GUILHERME (REQUERIDO)

ANA LUCIA MOREIRA GUILHERME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, para que 

cumpra o mandado de Intimação da Penhora. Não havendo manifestação 

da parte no prazo de 30(trinta) dias, a Carta Precatória será devolvida 

independentemente de cumprimento nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001168-33.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, para que 

cumpra o mandado de Penhora. Não havendo manifestação da parte no 

prazo de 30(trinta) dias, a Carta Precatória será devolvida 

independentemente de cumprimento nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 
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(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001145-87.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL SETUBA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte requerente do inteiro teor da decisão id. 

26508984. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001132-88.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência COMPLEMENTAR do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, para 

que cumpra o mandado de Liminar e citação, adequando o valor recolhido 

com a quilometragem a ser percorrida pelo Sr. Oficial de Justiça(Mun. de 

Bom Jesus do Araguaia, centro), nos termos da Portaria n. 31/2016 - DF, 

da Diretoria do Fora da Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-35.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLIDADE FERREIRA LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para do inteiro teor da 

decisão id. 26508473. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001153-64.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS LUIS SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da decisão 

de id. 26513017. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001083-47.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAC CARDOSO DAS NEVES OAB - GO18632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRO BERNARDO DE GODOI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da decisão 

id. 26518495. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001147-57.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRANORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO DE ALMEIDA CAMBRAIA OAB - TO4677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BARROS LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, para que 

cumpra o mandado de Citação. Não havendo manifestação da parte no 

prazo de 30(trinta) dias, a Carta Precatória será devolvida 

independentemente de cumprimento nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 
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CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000289-26.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CAETANO (REQUERENTE)

VILMA MARIA CAETANO (REQUERENTE)

DARCI DA CUNHA CAETANO (REQUERENTE)

MARCIA DA CUNHA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA OAB - MT0016921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da sentença 

de id. 26518538. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000853-05.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO DOS SANTOS GUSTHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

LORITA PIOVEZANA GUSTHMANN OAB - 021.782.159-63 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar sobre 

a petição e documentos da parte requerida de id. 27722502 e seguintes. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000755-20.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA LUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDIMILSO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA OAB - GO52250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da sentença 

de id. 26527876. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-62.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. PAZ COMERCIO - ME (EXECUTADO)

CLEANE MACIEL PAZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE para que se manifeste no 

feito, tendo em vista o decurso do prazo para parte executada comprovar 

o pagamento ou garantir a execução. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de 

dezembro de 2019. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre 

João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - 

CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000541-29.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. O. K. (REQUERENTE)

S. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para que 

compareça juntamente com o requerente Sidinei Kemerich para assinatura 

e retirada do termo de compromisso, no prazo de 15(quinze) dias. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 31 de dezembro de 2019. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000906-83.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMILSON FRANCISCO SIMOES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FRACON VIANA ALVES OAB - SP313992 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 
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56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para manifestar sobre a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 25374737. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

6 de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre 

João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - 

CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000143-19.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES WANDERLEY (RÉU)

LENI CORREA CARDOSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 

Cascalheira, Bairro P.A. RONCADOR, para que cumpra o mandado de 

Citação da requerida Leni Correa Cardoso. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 7 de 

janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA 

ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João 

Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 

78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-92.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ CAMPOS MACEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar sobre 

o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 23717476. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 8 de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000780-33.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA FRANCISCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADÃO ANTONIO JARDIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar sobre 

a certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 27847090. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 8 de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-48.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar sobre 

a certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 25499752. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 10 de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000956-12.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENI DE FATIMA OLIVEIRA BARBOSA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar nos 

feito, tendo em vista o decurso do prazo para a parte requerida comprovar 

nos autos o pagamento ou a garantia em Juízo do débito executado, 

requerendo o que for de direito. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 10 de janeiro 

de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA 

DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, 

s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 

- TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000505-84.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. B. (EXECUTADO)

D. A. D. A. (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência COMPLEMENTAR do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, para 

que cumpra o mandado de Citação, adequando o valor recolhido com a 

quilometragem a ser percorrida pelo Sr. Oficial de Justiça, nos termos da 

Portaria n. 31/2016 - DF, da Diretoria do Fora da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira - MT. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 13 de janeiro de 2020. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-47.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIRES OLIVEIRA DA SILVA 00094224129 (EXECUTADO)

TAIRES OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar sobre 

a certidão do Sr. Oficial de Justiça id. 25499747. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 13 de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-17.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BORGES DANTAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES OAB - MT11784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõea CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) da parte requerente para impugnar a contestação e 

documentos id. 27678401. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 13 de janeiro de 

2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000916-30.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

FLAVIA JANAINA DA SILVA OAB - 020.652.091-35 (REPRESENTANTE)

JESSICA TAILINE PELIZAN OAB - MT24609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) da parte requerente para impugnar a contestação e 

documentos de id. 26376335. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 14 de janeiro de 

2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000815-90.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CHRISTINA XAVIER PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SILVERIO HAYASAKI OAB - GO19704 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VARA DE FAMILIA, SUC. INF. JUV. E 1. CIVEL DA COMARCA DE JOVIANA 

- GO (DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, cidade Ribeirão 

Cascalheira, Bairro (Buscar pelo nome do imóvel), para que cumpra o 

mandado de Avaliação. Não havendo manifestação da parte no prazo de 

30(trinta) dias, a Carta Precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento nos termos do art. 393 da CNGC/MT. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 14 de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000491-03.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM HIROAKI NISHIMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 

31/2016-DF e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante 

Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, por meio da 

opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do 
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zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da Portaria n. 142 de 

08/11/2019 da CGJ/MT. Ficando a parte dispensada de recolher eventual 

custas para distribuição de Carta Precatória. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 16 

de janeiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre 

João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - 

CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 1518-72.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR novamente o patrono (a) da 

parte requerente, para informar que a última guia de recolhimento juntada 

aos autos faz referência a diligência no munícipio de Ribeirão 

Cascalheira/MT, todavia a diligência solicitada pelo requerente tem seu 

endereço situado no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, com valor 

de diligência específico, a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no 

l i n k  G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  h t t p : / / 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31018 Nr: 1038-07.2012.811.0079

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Queiroz Filho, MARIA DO CARMO SOUZA 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primorosa S/A - Agropecuária, Indústria e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AFONSO BORGES - 

OAB:OAB/MT 3032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 1419-44.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35639 Nr: 2276-90.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35717 Nr: 2342-70.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelen Cristina Figueró Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19040 Nr: 379-66.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIESI RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião Araújo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33529 Nr: 327-31.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAIS PINTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinir Braz Gonçalves, Rozicleide Vieira 

Gonçalves, CLÁUDIO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 
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JÚNIOR - OAB:3652, Odinir Braz Gonçalves Junior - OAB:OAB/GO 

34608

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33152 Nr: 1588-65.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33215 Nr: 45-90.2014.811.0079

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 CERTIDÃO

Certifico que arquivei CDs contendo gravação de audiência, extraído dos 

supracitados autos à f. 38 e 147, estando depositado em caixa de mídias, 

nesta Secretaria.

 O referido é verdade.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 02 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35422 Nr: 2072-46.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Coelho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32266 Nr: 720-87.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES DOS SANTOS, MARCOS 

LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35242 Nr: 1910-51.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Vimercati, Sandra Maria Fortunato 

Vimercati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Portilho de Bessa, Glaice Inêz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30277 Nr: 181-58.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cimavel Turbo Diesel Ltda, RONALDO JOSE DE SOUZA, 

Adriana Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32639 Nr: 1094-06.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaice Inêz Alves, Nivaldo Portilho de Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Waldow, Ingrid Freier Waldow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 
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Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Ribeiro 

Mourão - OAB:OAB/MT 13258

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35093 Nr: 1776-24.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONFIM VIEIRA LIMA, RENILDE SOUSA DE 

FREITAS LIMA, B. Vieira Lima Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO DE MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17269 Nr: 222-30.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EVANGELISTA DA SILVA, J.E.DA SILVA 

CONFECÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18811 Nr: 132-85.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCIMAR DE TOLEDO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16760 Nr: 1461-06.2008.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33094 Nr: 1533-17.2013.811.0079

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VELCI BONATTO, Espólio de Ernani José 

Granemann Drissen, Maria Julia Granemann Auersvald, Marlene França 

Drissen, Leonidas Carneiro Auersvald, Neivair Aparecida Granemann 

Goetten de Vergilio, José Eloi Dias de Oliveira, Iolando da Silva Rodrigues, 

Neidirlene Maria Granemann Goetten, Ailton José Granemann Goetten, 

Aloisio Fernando Granemann Goetten, Sueli Silva Alves, Norly Grenemann 

Drissen, Marly Terezinha Drissen, Wilian Vergilio, Neurilene de Cassia 

Grenemann Goetten de Oliveira, Neureci Goreti Grenemann Goetten 

Rodrigues, Neusa de Fatima Carlim Goetten

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA MANCOSSO BAPTISTA, 

SOCIEDADE AGRO PECUARIA SÃO CARLOS LTDA, CARLOS BERNARDO 

FACCHINA NUNES, VIRIATO FERNANDES NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides batista de Lima Neto - 

OAB:OAB/MT 7.525, Alcides Batista de Lima Neto - OAB:OAB/MT 

7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ferraz de Andrade - 

OAB:MT0006973O, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - 

OAB:MT0003052A, Márcia Maria Mancoso Baptista - OAB:3560-B, 

Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - OAB:9981-B/MT, RENATO 

MORABITO - OAB:127.561/SP

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34379 Nr: 1143-13.2014.811.0079

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO JOSÉ PEDRI, FABIANA JACOBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WILMAR RODRIGUES DE MORAES, 

CLAIR SBRUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araujo - 

OAB:OAB/MT 11771A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8653 Nr: 861-24.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso., JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR KALIL BOTELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34538 Nr: 1291-24.2014.811.0079

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO WILMAR RODRIGUES DE MORAES, CLAIR 

SBRUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto José Pedri, FABIANA JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo - 

OAB:OAB/MT 11771A, FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ - 

OAB:20.258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCRÉCIA DA SILVA 

MARQUES FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30632 Nr: 533-16.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO WILMAR RODRIGUES DE MORAES, CLAIR 

SBRUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto José Pedri, FABIANA JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo - 

OAB:OAB/MT 11771A, FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ - 

OAB:20.258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460, VÂNIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A 

OAB/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8532 Nr: 679-38.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso., JULIANA 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ SALVADEGO, ESPÓLIO DE 

OSMAR KALIL BOTELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 

11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 

11.548

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31792 Nr: 233-20.2013.811.0079

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT, BENEDITO AUGUSTO 

DALTRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Serra Nova Dourada, EDSON 

YUKIO OGATHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31420 Nr: 1545-65.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. S. DE PAULA, HÉLIDO SOARES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18622 Nr: 1600-21.2009.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE ALMEIDA ALVES, LUZIANO SOARES DE 

SOUZA FILHO, GILSON VIEIRA ALVES JUNIOR, MARCELO VICENTE DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLINTO DINIZ JUNQUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO CANAN - OAB:9180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39499 Nr: 1567-21.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA MOREIRA 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, Sonia Sueli Pereira Novo 

Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Vieira Pádua - 

OAB:GO/25.147, ODINIR BRAZ GONÇALVES JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RENATO SOTO 

ARANTES - OAB:35158, Carlos Renato Soto Arantes - OAB:GO 

35.158, Márcio Francisco dos Reis - OAB:OAB/GO 14969, VINICIUS 

DE MELO RIBEIRO - OAB:14.977, Vinicius de Melo Ribeiro - OAB:GO 

14.977

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o Nobre Advogado da parte 

exequente para que MANIFESTE-SE, no prazo de 10 (dez) dias, em 

relação à peça defensiva da parte executada de Ref. 54, bem como sobre 

os documentos que acompanham a referida peça, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3464 Nr: 459-40.2004.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B DOS ANJOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:Procuradoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13415 Nr: 1511-03.2006.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. NOGUEIRA DA SILVA -ME, Antonia Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nascente do Xingu Viagens e Hotelaria Ltda, 

Abdo Antunes Saliba Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13643 Nr: 1739-75.2006.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. NOGUEIRA DA SILVA -ME, Antonia Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nascente do Xingu Viagens e Hotelaria Ltda, 

Abdo Antunes Saliba Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:MT/4.456-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17956 Nr: 931-65.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada, VALDIVINO CARMO 

CÂNDIDO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO REINERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT, 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:, RAFAEL 

CESAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20054 Nr: 1376-49.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEME SELVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21410 Nr: 1023-72.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GOMES ROSA - DERIVADOS DE 

PETROLEO(POSTO MALU)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:Procuradoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32447 Nr: 905-28.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE PINHEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35348 Nr: 2007-51.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dulce Vieira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35554 Nr: 2197-14.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelore da Rava e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35615 Nr: 2254-32.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Barros dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39638 Nr: 1666-88.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA MOREIRA 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, Sonia Sueli Pereira Novo 

Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODINIR BRAZ GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RENATO SOTO 

ARANTES - OAB:35158

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o Nobre Advogado da parte 

exequente para que MANIFESTE-SE, no prazo de 10 (dez) dias, em 

relação à petição da parte executada de Ref. 47, bem como sobre os 

documentos que acompanham a referida peça, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39638 Nr: 1666-88.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA MOREIRA 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PENASSO, Sonia Sueli Pereira Novo 

Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODINIR BRAZ GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:34608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RENATO SOTO 

ARANTES - OAB:35158

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o Nobre Advogado da parte 

EXECUTADA para que JUNTA-SE aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a devida Procuração "Ad Judicia", nos termos do art. 104, caput e §1º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56285 Nr: 1602-73.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO PIERIM, IVONE LEONES 

PERIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 
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OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o Advogado da parte 

exequente, para MANIFESTAR acerca das certidões do Oficial de Justiça 

de Refs. 20 e 22, sob pena de preclusão de direitos, no prazo 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65506 Nr: 1518-38.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Kened Laurenço Silva, Danilo Leao 

Morais, Paulo Cesar Witczak, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo 

Moreira da Cunha, Emerson Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISON BERNARDES DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 84355, Marcos Alves da Nascimento - 

OAB:OAB-MT 19.240, MARISA BECH - OAB:OAB/GO 10.822, MARISA 

BECH - OAB:OAB/SP 96486, MARLI GISLAINE PEREIRA - OAB:OAB/ PR 

92.990, NEMUEL ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA - OAB:24719/O, 

Rosimeyre de Almeida . - OAB:24232/MT, SANDRO BERNARDO DA 

SILVA - OAB:43316

 Impulsiono o presente feito para intimar os Nobres Advogados dos réus 

para que tenham CIÊNCIA da decisão juntada na Ref. 174, bem como para 

que cumpram a determinação exposta na referida decisão a qual possui o 

seguinte dispositivo: "[...] Conforme já decido anteriormente e em 

consonância com o parecer último do Ministério Público, mantenho a prisão 

preventiva do réu Ricardo Moreira da Cunha. Repitase que não há, nos 

autos, informações de que não está sendo dado o devido tratamento ao 

réu Júnior Kened Laurenço Silva no local em que ele está segregado (STJ 

- RHC: 92472 SP 2017/0313351-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 

Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 02/05/2018). No mais, com o retorno das cartas precatórias 

devidamente cumpridas, retornem me imediatamente conclusos os autos 

para designação de audiência de instrução e

julgamento (momento adequado para se enfrentar o pedido ministerial de 

oitiva Adriano de Oliveira Campos, vale ressaltar). Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Na oportunidade, manifestem-se as defesas a 

respeito do pedido do Ministério Público, fundamentado no art. 401, § 19 do 

CPP, de oitiva da testemunha Adriano de Oliveira Campos (Ref. 149). 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. As providências. [...]".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65506 Nr: 1518-38.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Kened Laurenço Silva, Danilo Leao 

Morais, Paulo Cesar Witczak, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo 

Moreira da Cunha, Emerson Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISON BERNARDES DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 84355, Marcos Alves da Nascimento - 

OAB:OAB-MT 19.240, MARISA BECH - OAB:OAB/GO 10.822, MARISA 

BECH - OAB:OAB/SP 96486, MARLI GISLAINE PEREIRA - OAB:OAB/ PR 

92.990, NEMUEL ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA - OAB:24719/O, 

Rosimeyre de Almeida . - OAB:24232/MT, SANDRO BERNARDO DA 

SILVA - OAB:43316

 Impulsiono o presente feito para intimar os Nobres Advogados dos réus 

para que tenham CIÊNCIA das informações prestadas pela empresa BOM 

FUTURO AGRÍCOLA LTDA. (Ref. 157), em cumprimento ao Mandado 

expedido na Ref. 139. Informações essas referente a apresentação do 

arquivo digital contendo as imagens dos dias dos fatos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 1870-69.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romes Tomain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35305 Nr: 1971-09.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eliseu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A, 

Kamilla Karem Santos Carneiro - OAB:20480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31392 Nr: 1514-45.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada-IBAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35202 Nr: 1874-09.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Jeronima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 
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- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35203 Nr: 1875-91.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUERICA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A, 

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35205 Nr: 1877-61.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dantas Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35247 Nr: 1915-73.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO BARBOSA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35251 Nr: 1919-13.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIR JUNDI ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35258 Nr: 1926-05.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mello's Comércio de Bebidas Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35259 Nr: 1927-87.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir José Munarine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A, 

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 1929-57.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. Mendes Supermercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35262 Nr: 1930-42.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cassia Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35265 Nr: 1933-94.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Edvane Furtado Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A, 

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35266 Nr: 1934-79.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35267 Nr: 1935-64.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. DE MORÃES SANTOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35289 Nr: 1956-40.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM HENRIQUES DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35303 Nr: 1969-39.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.O. Sales Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 1970-24.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Alves Ribeiro Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35313 Nr: 1979-83.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilda de Paula Soares e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1344 de 1782



 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35315 Nr: 1981-53.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35317 Nr: 1983-23.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Teixeira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35320 Nr: 1986-75.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. Borges - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35322 Nr: 1988-45.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aveilton Caetano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35323 Nr: 1989-30.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY MOREIRA VITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35438 Nr: 2083-75.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35441 Nr: 2086-30.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BRITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35448 Nr: 2093-22.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE FERNANDES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35449 Nr: 2094-07.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSE DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35450 Nr: 2095-89.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35463 Nr: 2109-73.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Karen Santos Carneiro 

- OAB:20480-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35472 Nr: 2118-35.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regimaura Maria dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35474 Nr: 2120-05.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECILEIDE RICARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35475 Nr: 2121-87.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. da Costa Faria Desmatamento - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 2142-63.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ BARROS DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35501 Nr: 2148-70.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renagro Comécio Repr. de Prod. Veterinários 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35530 Nr: 2176-38.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique de Souza Viriato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35573 Nr: 2216-20.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ADRIANA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35576 Nr: 2219-72.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transporte e Turismo - Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35582 Nr: 2225-79.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalton Carlos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35583 Nr: 2226-64.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA TEIXEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35584 Nr: 2227-49.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35630 Nr: 2267-31.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Quirino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 
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partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35637 Nr: 2274-23.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Pedro da Silva & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35644 Nr: 2281-15.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Correia de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35650 Nr: 2287-22.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Rosa Porfirio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35655 Nr: 2292-44.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35677 Nr: 2309-80.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35678 Nr: 2310-65.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35686 Nr: 2318-42.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Audicléia Damásio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35688 Nr: 2320-12.2014.811.0079
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 2339-18.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Fernandes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35799 Nr: 2413-72.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenedy Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35802 Nr: 2416-27.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geferson Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35817 Nr: 2430-11.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Jandaia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35819 Nr: 2432-78.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35858 Nr: 2461-31.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L FERREIRA FILHO CELULAR E 

INFORMATICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35877 Nr: 2478-67.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 
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o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30781 Nr: 684-79.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDBERT MOREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35197 Nr: 1869-84.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Neres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35199 Nr: 1871-54.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberson Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35208 Nr: 1880-16.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FELICIANO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35250 Nr: 1918-28.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Marques Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35257 Nr: 1925-20.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSONIEL PEREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35264 Nr: 1932-12.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morais Mesquita Coelho & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35295 Nr: 1961-62.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR HONORATO OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 1962-47.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Morais Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A, 

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35297 Nr: 1963-32.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Miguel Sobrinho e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35301 Nr: 1967-69.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUZINETE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35306 Nr: 1972-91.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35311 Nr: 1977-16.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. da Danielly Pereira e Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35312 Nr: 1978-98.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35316 Nr: 1982-38.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimar Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35319 Nr: 1985-90.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.S. de Araujo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35325 Nr: 1991-97.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A, 

Kamilla Karem Santos Carneiro - OAB:20480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35445 Nr: 2090-67.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Karen Santos Carneiro 

- OAB:20480-O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35447 Nr: 2092-37.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatas Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35466 Nr: 2112-28.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.S. de Araujo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35468 Nr: 2114-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleytamar Alves Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35481 Nr: 2127-94.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Souza Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 2137-41.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Souza Silva - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1352 de 1782



partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35520 Nr: 2166-91.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VIDAL DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35555 Nr: 2198-96.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & BORGES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35574 Nr: 2217-05.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josino de Souza Gama Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35578 Nr: 2221-42.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLMIRO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35631 Nr: 2268-16.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35635 Nr: 2272-53.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35680 Nr: 2312-35.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35715 Nr: 2340-03.2014.811.0079
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35809 Nr: 2423-19.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADARO & BADARO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35820 Nr: 2433-63.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Félix de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35875 Nr: 2476-97.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Veríssimo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 

15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35876 Nr: 2477-82.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLINA DE SOUZA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35881 Nr: 2482-07.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. de Mattos & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-06.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000010-06.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:DERIVAN GOMES 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação de Ribeirão Cascalheira 

Data: 04/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA PADRE JOÃO 

BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 

78675-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-88.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000011-88.2020.8.11.0079 POLO ATIVO:DERIVAN GOMES 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP 

DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação de Ribeirão Cascalheira 

Data: 04/03/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA PADRE JOÃO 

BOSCO, 2310, SETOR INDUSTRIAL, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 

78675-000 . CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-71.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte ré da sentença de ID 

20706362 - Sentença, para, querendo, recorrer no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-82.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BRAGA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar a patrona da parte autora da designação de 

audiência de conciliação para o dia 26/04/2019, 14h10m (horário oficial de 

Cuiabá - MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000445-95.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para para 

INTIMAR o advogado da parte requerida para providenciar a retirada da 

Certidão de Casamento averbada, no prazo de 15 (quinze) dias. Rio 

Branco/MT, 09/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-11.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 10/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-91.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CORREA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 10/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000835-65.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 13/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. C. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SISERLANE SANTOS SONNTAG FERREIRA OAB - 981.750.681-91 

(REPRESENTANTE)
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MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000671-03.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:T. R. D. C. S. D. 

C. ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA POLO 

PASSIVO: FRANCISCO DA CRUZ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

RIO BRANCO/MT, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000773-25.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000773-25.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:DELAIDE 

BARBOSA BORDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: JURACI DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

RIO BRANCO/MT, 18 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-40.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CELESTRINI SCANDIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 16/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000560-19.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARTOLOMEU VITORAZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 16/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-45.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELI SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 16/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000726-51.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE SOUZA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 16/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000801-90.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OLEGARIO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 16/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-66.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA GUEDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 16/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61474 Nr: 2692-66.2019.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão dos Reis Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Processo nº 2692-66.2019.811.0052 – Código 61474

Aqui se tem carta precatória para o interrogatório do réu ARÃO DOS REIS 

CRUZ

Designada audiência (ref. 4) a defesa requereu a redesignação, alegando 

que não estaria presente (ref.15). Redesignada a solenidade (ref. 22), 

mais uma vez, a defesa requereu a remarção do ato, sob o argumento de 

que ainda estaria viajando na nova data (ref. 38).

Diante do exposto, redesigno a audiência, outrora remarcada, para o dia 

05 DE MARÇO DE 2020, ÀS 16 HORAS, devendo o acusado ser intimado 

nos termos da última decisão exarada.

 OFICIE-SE, NOVAMENTE, o juízo deprecante, comunicando a 

redesignação do ato.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39153 Nr: 432-21.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaratórios, 

porquanto tempestivos, e os ACOLHO, resolvendo o mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para sanar a omissão da sentença embargada que 

passa  a  cons ta r  na  pa r te  d i s p o s i t i v a  a  s e g u i n t e 

determinação:“[...]Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto 

que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 meses a contar da 

sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, 

exceto se o autor requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos 

termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.[...]”Devidamente integrada, 

mantenho a sentença nos demais termos, pelos seus próprios 

fundamentos. Intimem-se as partes do teor da presente sentença. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 1679-37.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo.Condeno à parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo suspensa sua 

exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 704-44.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência, proposta por 

Abigail Francisca da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), ambos qualificados nos autos.

Oficie-se a Assistente Social deste Juízo para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar nos autos estudo social conforme determinando, à ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51548 Nr: 926-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca reconhecimento judicial do direito à 

aposentadoria por idade de segurado especial (rural), com pedido de 

tutela antecipada, proposta por Franciele Barros Poltronieri em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 

2020, às 18h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá 

objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 
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aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado.

Intime-se o requerido por meio eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55317 Nr: 3197-91.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder à implantação do benefício de auxílio-doença, com renda mensal 

apurada na forma legal, mais 13º salário e, ainda, ao pagamento das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, devidas desde a data a data da 

cessação do benefício, observada a prescrição supramencionada, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de 

beneficio previdenciário.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, 

anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 meses a contar 

da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser 

cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua prorrogação junto ao 

INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.Determino à parte ré 

que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35673 Nr: 263-68.2015.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gumercino Teodoro de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo Impugnação, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54262 Nr: 2541-37.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2541-37.2018.811.0052 – Código: 54262

Aqui se tem recurso de apelação interposto pela parte autora em face da 

sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

 Intimada para apresentar contrarrazões, a parte requerida permaneceu 

inerte.

Após a certificação da tempestividade do recurso interposto, 

encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuada direta e integralmente pela 

Corte ad quem, nos termos do art. 932 do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 3899-37.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VENTURA - OAB:24615/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3899-37.2018.811.0052 – Código: 56674

Cumpra-se o item “9” da decisão de ref. 4.

Juntado o estudo, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36388 Nr: 538-17.2015.811.0052

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se acerca da contestação juntada na ref: 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34218 Nr: 1005-30.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Francisco de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno o 

INSS a proceder a implantação do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural, com renda mensal de 01 (um) salário 

mínimo, mais 13º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no 

valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício 

devidas desde a data da citação válida (22/09/2014), observada a 

prescrição supramencionada, compensando-se os valores eventualmente 

pagos a título de beneficio previdenciário, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. 

[...]”Devidamente integrada, mantenho a sentença nos demais termos, 

pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes do teor da 

presente sentença. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37301 Nr: 832-69.2015.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Djalma da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não apresentada Impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, certifique-se e, independentemente de novo despacho, 

expeça-se o respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100 

da Constituição Federal (art. 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de 

obrigação de pequeno valor, expeça-se Requerimento de Pequeno Valor. 

Antes de encaminhar o ofício requisitório ao Tribunal competente, 

intimem-se as partes para ciência da expedição do Requerimento de 

Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do Conselho da 

Justiça Federal. Após, intime-se à autoridade da pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, no prazo de 2 meses, contando da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art. 535, §3º, II, CPC/2015). Por fim, expeça-se Alvará de 

Levantamento;Havendo Impugnação, certifique-se a tempestividade e 

intime-se a parte exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14068 Nr: 730-86.2011.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior, Jocézio Brito de Souza, 

Jocineide Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Carlos Arthur Gonzaga Ribeiro Figueiredo - 

OAB:23359O, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6.072-B/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUTRA - OAB:4470, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11.883-B, Marcelo Silva Moura

Marcelo s - OAB:OAB/MT 12.307, Roniclei Elias Resende - 

OAB:OAB/MT 20.047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ferreira Freitas - 

OAB:121.567/SP, Thaméya Lourenço Barbosa Silva - OAB:24967/B

 DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA.Fixo o prazo de 15 dias 

para que seja cumprida a ordem espontaneamente pela ré, sob risco de 

incorrer em multa de R$500,00 por dia de descumprimento.Estando o feito 

em ordem, apresentado contestação e impugnação, fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para 

deslinde do feito.Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida.No caso 

de ser pedida produção de prova técnica, deverão as partes formular 

quesitos e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.Rio 

Branco-MT, 18 de dezembro de 2019.Marcos André da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 2826-30.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder o restabelecimento/implantação do benefício de auxílio-doença, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13º salário e, ainda, das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, também no valor de um salário 

mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde a 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 

meses a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57381 Nr: 212-18.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Fernando Patrício da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Josadabe Chaves Caetano - OAB:22.515/O

 INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

do acusado DEIVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA, tal como foi 

lançada.CUMPRAM-SE os atos necessários para a realização da 

audiência designada à ref. 195.Vista ao Ministério Público, para 

manifestação acerca do endereço de GUSTAVO MESSIAS 

SANTOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61308 Nr: 2565-31.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Coelho de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.AGUARDE-SE a realização da 

audiência designada à ref. 79.CIÊNCIA às partes.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61119 Nr: 2448-40.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vítor Guilherme Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR JOÃO VITOR 

GUILHERME ALENCAR, já qualificado nos autos, às penas previstas para 

os crimes previstos no artigo 217-A, §1º, e no artigo 155, §1º e § 4º, 

inciso II, todos do Código Penal.Com fundamento no princípio da 

individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à 

dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.DOS CRIMES DE 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FURTOCIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO 

ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENALNa primeira fase da dosimetria, imperiosa a 

análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da 

individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de 

reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, 

veja-se: HC178.660/GO,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 82-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a retirar o Termo de Guarda Definitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 7468 Nr: 478-59.2006.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LFdS, LVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Aqui se tem executivo de alimentos ajuizado pelo Ministério Público 

Estadual em favor de L. V. F. e em desfavor do Espólio de Adilson 

Ramposo representado pelo inventariante Vanildo Coradete Ramposo.

Ao verso de fls. 160, a parte autora reiterou os pedido de fls. 138.

Às fls. 138, a parte autora relatou que tem conhecimento de que Vanildo 

Coradete Ramposo possui propriedades no Município de Salto do Céu, 

requerendo a sua penhora.

É o relatório. Decido.

De proemio, verifica-se que atualmente Laysa está sob Guarda Provisória 

do avô Jacy Olegário da Silva.

Altere-se o polo ativo da demanda para constar como representante da 

exequente, Jacy Olegário da Silva.

Ademais, levando em conta que o presente feito é em desfavor do Espólio, 

ainda há ação de inventário em trâmite (Cód. 9217), não tendo ocorrido a 

partilha de bens, indefiro o pedido de penhora de bens particulares do 

inventariante.

Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9217 Nr: 132-40.2008.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Almeida Silva, Vanildo Coradete 

Rampaso, Adilson Rampaso de Almeida Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rampaso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os n. 132-40.2008.811.0052 (código 9217)

Aqui se tem ação de inventário tendo como inventariante Vanildo Coradeti 

Ramposo do bens deixados pelo de cujus Adilson Ramposso.

Verifica-se que nas primeiras declarações prestadas pelo inventariante, 

foi apresentado como herdeira a criança Laysa Vitoria Ferreira Ramposo –

às fls. 42/47.

Ademais, há pedido de expedição de alvará de autorização para alienação 

do bem consistente em uma motocicleta –às fls. 146/147.

É o relatório. Decido.

Determino a inclusão de Laysa Vitoria Fereira Ramposo no polo ativo, 

representada por seu avô Jaci Olegário da Silva.

Defiro o pedido para autorizar a requerente VANILDO CORADETI 

RAMPOSO, a alienar/vender o veículo constante em 1 (uma) mota Honda, 

ano fabricação 2004, modelo 2005, Marca/Modelo NXR/NXR 125 BROS ES, 

cor vermelha, CHASSI JC30E95008096, RENAVAN 014907, mediante 

prestação de contas em 60 (sessenta) dias.
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Espeça-se alvará de autorização de alienação/venda do bem descrito.

Rio Branco-MT, 02 de dezembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13448 Nr: 111-59.2011.811.0052

 AÇÃO: Contraprotesto Judicial->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Oracy Ribeiro, Jeanette Leonor Marx Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucateca Florestal S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:MT - 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joilson Dimas Leite 

Cangussú Prates - OAB:4698

 Aqui se tem ação de conhecimento proposto por Celso Oracy Ribeiro e 

Jeanette Leonor Marx Ribeiro em desfavor de Eucateca Florestal S.A.

Verifica-se que não foi possível a intimação da parte requerida com o 

endereço constante nos autos.

A parte autora requer a citação por meio eletrônico.

É o relatório. Decido.

Para a citação por meio eletrônico de empresa privado, necessário o 

registro do endereço eletrônico pela própria empresa, no sistema 

eletrônico judicial.

A parte autora informou nos autos suposto e-mail indicado no site da 

receita federal.

Desse modo, indefiro o pedido de citação por meio eletrônico e fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora indique nos autos 

endereço atualizado do requerido para citação, sob risco de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14416 Nr: 1079-89.2011.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Custodio do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1079-89.2011.811.0052 (código 14416)

Aqui se tem cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Flavio Custodio do Nascimento.

O causídico requereu a intimação pessoal do executado.

É o relatório. Decido.

A parte representada por advogado dativo é intimada, em regra pelo DJe, 

constando o nome do dativo na imprensa. A exceção deve ser 

devidamente justificada diante obstáculos intransponíveis de contato entre 

a parte e o dativo.

No caso, não consta nos autos qualquer justificativa para intervenção do 

Poder Judiciário na intimação da parte.

Assim, indefiro o pedido.

Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito.

Rio Branco-MT, 03 de dezembro de 2019

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 35567 Nr: 234-18.2015.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gomes da Silva, Antonio Brum da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Considerando a Interposição de recurso de apelação, determino:

 INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Se apresentada apelação adesiva pela parte requerida (art. 997 do CPC), 

INTIME-SE a parte contrária (Autarquia) para contrarrazões no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar sobre elas, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

art. 1.009, §2º, do CPC.

Após as formalidades acima, encaminhe-se os autos ao egrégio Tribunal 

Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuada direta e integralmente pela Corte “ad quem” (art. 

932, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52210 Nr: 1275-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O, Rodrigo da Silva Ferrari - OAB:21828

 Autos n. 1275-15.2018.811.0052 (código 52210)

Aqui se tem ação penal, cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

EDERSON SILVA COSTA.

Defiro o requerido pela defesaà ref. 51.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 DE FEVEREIRO 

DE 2020, ÀS 13 HORAS, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como 

interrogado o réu.

Nos termos da tabela da OAB e com base nos atos efetivamente 

praticados, fixo os honorários advocatícios da Dra. ISIS ALVES PACHECO, 

OAB/MT 24821, em 2 URH, equivalente a R$ 928,52 (novecentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e dois centavos). EXPEÇA-SE a respectiva certidão 

de nomeação.

INTIME-SE o réu.

INTIMEM-SE/ REQUISITEM-SE as testemunhas.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44690 Nr: 1203-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides de Araujo Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a interposição de recurso de apelação pela Autarquia 

demanda, DETERMINO:

INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Se apresentada apelação adesiva pela parte requerida (art. 997 do CPC), 

INTIME-SE a parte contrária (Autarquia) para contrarrazões no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para se manifestar sobre elas, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, conforme 

art. 1.009, §2º, do CPC.

Após as formalidades acima, encaminhe-se os autos ao egrégio Tribunal 

Federal da 1ª Região – TRF1 (art. 1.009, §3º, do CPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuada direta e integralmente pela Corte “ad quem” (art. 

932, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12085 Nr: 1385-29.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Manoela da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, afastando a prejudicial de mérito, REJEITO a impugnação 

do executado, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

exequente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.Isento a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, nos termos do inciso I do art. 3º da 

Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno a Autarquia 

Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses, 

equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.Expeça-se requisição de pequeno valor, por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observando-se o 

cálculo homologado à f. 154.Antes do encaminhamento do ofício 

requisitório ao Tribunal competente, INTIMEM-SE as partes para ciência da 

expedição do Requerimento de Pequeno Valor, nos termos da Resolução 

n. 458-2017 do Conselho da Justiça Federal. Após, expeça-se Alvará de 

Levantamento. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se estes autos com na condição de findo, mediante adoção das 

anotações e formalidade de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50080 Nr: 307-82.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Maria de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial 

(rural).

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

abril de 2020, às 17h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá 

objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado.

Intime-se o requerido por meio eletrônico.

 MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54763 Nr: 2890-40.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josilene Dorriguetti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE A 

PRETENSÃO INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, com o fim de reconhecer o direito 

da autora ao salário-maternidade e condenar o réu ao pagamento de todas 

as parcelas relativas o benefício de salário-maternidade, no valor de 1 

salário mínimo mensal, corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, 

mais 13º salário, a partir da apresentação do requerimento administrativo. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016).Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51130 Nr: 742-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarlei Carvalhido Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência, proposta por 

Jarlei Carvalhido Lopes em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), ambos qualificados nos autos.

Intimado para apresentar laudo médico o perito informou que não foi 

realizado/agendada a perícia médica.
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Tendo em vista que o médico perito já foi nomeado, cumpra-se a decisão 

de ref.4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54638 Nr: 2805-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Carlos Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Tendo em vista a inércia do advogado Dr(a). Cássia Jordana, revogo sua 

nomeação e nomeio Dr. Marcelo Barroso Viaro, OAB/MT 13.290/A, para 

que atue como advogado nesta ação, atento ao dispositivo no art. 303 da 

CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – FEV/2019, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5°, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Fixo o prazo legal, em caso de aceitação do múnus, apresentar resposta à 

acusação.

 Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37322 Nr: 840-46.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augeni de Lima Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder à implantação do benefício de auxílio-doença, com renda mensal 

apurada na forma legal, mais 13º salário e, ainda, ao pagamento das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, devidas desde a data a data da 

cessação do benefício, observada a prescrição supramencionada, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º 

salário, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de 

beneficio previdenciário.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, 

anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 meses a contar 

da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser 

cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua prorrogação junto ao 

INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.Determino à parte ré 

que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado.Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55726 Nr: 3396-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Pereira de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder o restabelecimento/implantação do benefício de auxílio-doença, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13º salário e, ainda, das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, também no valor de um salário 

mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde a 

data do requerimento administrativo, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 24 

meses a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41602 Nr: 1726-11.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Aparecida de Jesus, Stefani Aparecida dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, 

porquanto tempestivos, e REIJEITO-OS, nos termos desta decisão, 

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as 

partes quanto a presente decisão. Com o trânsito em julgado da presente 

sentença, determino a imediata remessa dos autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 680-16.2018.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social, Municipio 

de Salto do Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, no prazo de 30 dias, 

apresentar aos autos as telas do CNIS e PLENUS que dizem respeito à 

autora ou esclarecer a impossibilidade de fazer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45300 Nr: 1573-41.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Bento Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto nesta Sentença, julgo procedente o pedido contido na 

impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 

resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para definir como valor da execução o 

montante apresentado pelo impugnante à f. 142. Condeno a impugnada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, todavia, suspendo sua exigibilidade, por 

ser beneficiária de justiça gratuita. Expeça-se requisição de pequeno 

valor, por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, observando-se o cálculo apresentado à f. 142.Antes do 

encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal competente, INTIMEM-SE 

as partes para ciência da expedição do Requerimento de Pequeno Valor, 

nos termos da Resolução n. 458-2017 do Conselho da Justiça Federal. 

Após, expeça-se Alvará de Levantamento.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se estes autos com na condição de findo, mediante 

adoção das anotações e formalidade de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 3251-23.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mavery Junior de Oliveira, Alan da Silva 

Pedraza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, por ora, mantendo 

a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua 

prisão preventiva. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Pelo o que se 

depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos estampados no 

artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a exposição dos 

fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem assim a 

qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código. 

Em relação ao pedido de rejeição da denúncia em relação ao crime 

previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, requerido por ALAN DA SILVA 

PEDRAZA, verifico que se confunde com questão do mérito, haja vista que 

para o recebimento da denúncia, basta haver indícios de materialidade e 

de autoria, o que é verificado no caso. Dessa forma, a alegação de 

ausência de vínculo associativo permanente será apreciada de forma mais 

aprofundada ao final da instrução processual, após ampla produção de 

provas.Assim, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Diante do exposto, ausentes as causas de absolvição sumária 

previstas no art. 397 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público, formulada contra ALAN DA SILVA PEDRAZA e 

MAVERY JUNIOR DE OLIVEIRA, como incursos nas penas previstas nos 

artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.CITEM-SE pessoalmente 

os acusados, nos termos do art. 56 da Lei 11.343/2006.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento 

da denúncia, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).DESIGNO audiência de Instrução 

e Julgamento para o DIA 18 DE MARÇO DE 2020, ÀS 15 HORAS,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11094 Nr: 530-50.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Julio Barbosa Reis, Wagner Reis 

Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Pereira de Oliveira 

- OAB:205179

 Processo nº 530-50.2009.811.0052 – Código 11094.

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

MARCOS JÚLIO BARBOSA REIS e WAGNER REIS TORRES.

Recebida a denúncia (fl. 145), os réus foram citados por edital (fl. 153), 

em razão de não terem sido encontrados (fl. 151).

Às fls. 167/168, determinou-se a suspensão do processo e do prazo 

prescricional, bem como decretou-se a prisão dos acusados.

Às fls. 208/212, os réus constituíram advogado e apresentaram resposta 

escrita à acusação, onde pleitearam a revogação da prisão preventiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao pleito da 

defesa (fls. 218/220).

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, a teor do art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, 

cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso 

concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo 

Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade.

Aliás, a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar 

de natureza processual, sendo regida pela regra “rebus sic stantibus”, 

podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais 

(CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 

do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No presente caso, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva 

sob o argumento de que os réus se apresentaram espontaneamente para 

responder a demanda. Embora tenham constituído advogado, os acusados 

não apresentaram endereço nem seu respectivo comprovante, o que 

demonstra o perigo da aplicação da lei penal e processual penal, pois sem 

esses dados fica inviabilizada qualquer tentativa de localização dos réus.

 Dessa forma, constata-se a imprescindibilidade da manutenção da 

decretação de segregação cautelar dos réus, sendo necessária para a 

garantia da ordem pública e, principalmente, garantia de aplicação da lei 

penal, pois ainda permanecem em local incerto.

Ademais, os réus passaram desde 2009 sem serem encontrados para 

serem citados, o que levou o sobrestamento do feito.

Desta feita, presente a necessidade da custódia cautelar, com espeque 

em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve nenhuma 
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alteração fática desde a data da decisão que decretou a segregação 

cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA de MARCOS JÚLIO BARBOSA REIS e WAGNER 

REIS TORRES, tal como foi lançada.

DESIGNO audiência de instrução para o DIA 19 DE MARÇO DE 2020, ÀS 

13 HORAS, oportunidade em que se procederá à tomada de declarações 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, o interrogatório do réu, bem como o esclarecimento dos peritos, 

acareações e reconhecimento de pessoas e coisas, se houver, 

consoante o art. 410 e art. 411 do CPP.

 EXPEÇAM-SE cartas precatórias para a intimação dos réus nos 

endereços fornecidos às fls. 209 e 210.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas. ATENTE-SE o Sr. Gestor 

Judiciário, que se houver testemunhas residentes em outras Comarcas, 

estas deverão ser ouvidas através de Carta Precatória.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 12951 Nr: 792-63.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Florentino Coelho Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos presentes embargos, porquanto 

tempestivos, e, no mérito, acolho-o, atribuindo efeitos infringentes, para 

julgar a improcedência do pedido constante na inicial e extinguir o 

processo, com resolução do mérito, ante a impossibilidade legal da 

cumulação de benefícios pela parte autora, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora/embarga ao pagamento de custas, despesas e honorários 

advocatícios, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico pretendido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 

10, do CPC, contudo, suspenso sua exigibilidade, eis que beneficiária da 

justiça gratuita.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 33431 Nr: 406-91.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para reconhecer o direito da autora ao benefício 

previdenciário de pensão por morte e condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde a data do 

ajuizamento do presente feito, observada a prescrição supramencionada, 

compensando-se os valores eventualmente pagos a título de beneficio 

previdenciário, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário.Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 9164 Nr: 98-65.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Vallera Hup, Marinalva Vallera Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, para reconhecer o direito do autor ao benefício de 

prestação continuada, conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição supramencionada, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, compensando-se os 

valores eventualmente pagos a título de antecipação dos efeitos da 

tutela.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício de 

prestação continuada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Tangente ao lapso de duração do benefício assistencial de 

prestação continuada, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo 

de 24 meses a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal 

prazo deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 21 da Lei 8.742/93.Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 10285 Nr: 891-04.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Brum da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarda-se o tânsito em jkulgado nos embargos apensos e, se houver 

remessa daquelas autos à Instância Superior, encaminhem-se estes autos 
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juntamente, aguardando-se decisão definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44274 Nr: 976-72.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se acerca da petição de ref: 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49547 Nr: 22-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYCE FERNANDA OLIVEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, Flávio Neves Costa - OAB:OAB/MT 12.406-A, Raphael 

Neves Costa - OAB:225.061/MT, Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para intimar o advogado da 

parte autora a fim de manifestar-se acerca da certidão de ref: 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53982 Nr: 2370-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdO, DNdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a retirar a Certidão de Casamento Averbada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56942 Nr: 4050-03.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Cristian Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA CAROLINA OLIVEIRA 

CARNEIRO - OAB:26393/O, Nadeska Calmon Freitas - OAB:11548/MT, 

Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de Fabio 

Cristian Lopes da Silva.

A denúncia foi recebida na ref.4. Ato continuo, expediu-se mandado de 

citação do réu (ref. 6), obteve-se êxito na citação conforme certidão de 

Oficial de Justiça (ref. 17). Logo após, sendo apresentada a Resposta à 

Acusação (Ref. 60), na forma do artigo 396-A, do Código de Processo 

Penal.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 18 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 17H15, ocasião que serão ouvidas as testemunhas 

de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 1111-89.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34615 Nr: 1210-59.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Lima da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 105.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 1240-94.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42087 Nr: 2075-14.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Peterle de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50260 Nr: 388-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalbem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 666-32.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA COSTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 781-53.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51530 Nr: 916-65.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51540 Nr: 921-87.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda de Jesus Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53686 Nr: 2202-78.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeli Andrade de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 43.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14069 Nr: 731-71.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Preto, Mateus Machado Figueiredo, 

Robson de Souza Silva, Osmar Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Janólio - 

OAB:15.656/MS, Maurício Trindade de Oliveira - OAB:24.333/MS, 

Vinícius Monteiro Paiva - OAB:14.445/MS

 Isso posto, a fim de regularizar a prisão deste réu e o regular 

processamento da ação penal, DETERMINO a expedição de carta 

precatória/deprecata à Comarca de Altamira-PA, a fim de solicitar que CITE 

o(a) denunciado(a) para responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário – art. 406 e ss. do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/2008 -, quem deverá ser indagado(a) possuir condições 

de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de 

Advogado dativo/Defensor(a) Público(a) para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor – CNGC, art. 1.373, §§ 3º e 4º. Deve ser advertido, ainda, de que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor 

para oferecê-la - art. 408 do CPP, com redação dada pela Lei n. 11.689/08 

-, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do 

acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço 

ao Juízo - CPP, art. 367.Após, volte-me para a análise de eventual 

necessidade de ouvir o Ministério Público ou o querelante sobre 

preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias – CPP, art. 409, com redação 

dada pela Lei n. 11.689/08 -, hipótese de absolvição sumária – art. 406 do 

CPP - ou designação de dia e hora para a audiência – art. 410 e 411 do 

CPP, com redação dada pela Lei n. 11.689/08.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42284 Nr: 68-15.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44971 Nr: 1383-78.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Barbosa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondiney Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da ofício juntado na ref: 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 93-62.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, AGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da certidão de ref: 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14318 Nr: 980-22.2011.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Leal de Oliveira, Ronaldo Leal de Oliveira, 

Roberto Carlos de Oliveira, Ruth Leal de Oliveira, Rosangela Leal de 

Oliveira, Romilda Leal de Oliveira Batista, Ronildo Mendes de Oliveira, 

Francisco Mendes de Oliveira, Rui Carlos de Oliveira, Raimunda Soares da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Epitacio Mendes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138, Marcelo 

Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam indicar as provas com 

que, eventualmente, pretendam demonstrar seu direito alegado nas folhas 

119/141 e 147/150.

Se for pretendida produção de prova técnica, poderão, desde logo, indicar 

assistente técnico e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Se a 

pretensão for de produção de prova testemunhal, deverão ser 

observados os artigos 455 e seguintes do CPC, também sob o risco de 

preclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53346 Nr: 1968-96.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069 MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400 MG

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1368 de 1782



Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DUAM REBERT TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROBERTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000974-17.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:DUAM REBERT 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA SILVA 

FERRARI POLO PASSIVO: MARIA ROBERTA DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-69.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000977-69.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:MARCELO 

BARROSO VIARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

BARROSO VIARO POLO PASSIVO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO 

BRASIL LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - 

CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 20 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000981-09.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 

29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-91.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000982-91.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:NELCY 

CEBALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 

29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-76.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000983-76.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:CELSO DA 

SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 

29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-61.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000984-61.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:SIRLEIA DA 

SILVA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 

29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-46.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000985-46.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:ANA LUCIA DA 

SILVA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/02/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 

29 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-28.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-28.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA LUCIA DA 

FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/02/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 2 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-91.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JARDIM DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça de ID:27584664 no prazo legal. Rio Branco/MT, 

16/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-34.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR COTRIM DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000020-34.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ROSIMAR 

COTRIM DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA 

CONCEICAO PAIVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . CUIABÁ, 

20 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Rosário Oeste

Comarca de Rosário Oeste

Termo de Posse

TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E ENTRADA EM EXERCICIO - 

VÊNDULA LOPES CORREIA

Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte (20/01/2020), 

nesta

cidade e Comarca de Rosário Oeste/MT, no Edifíciodo Fórum,sito à 

Av.Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio,

às 13 horas, onde presente se encontrava Exmo. Dr. Diego Hartmann - 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em

Substituição Legal nesta Comarca, comigo Ceila Consuelo Carvalho 

Martins, Gestora Geral, compareceu a Sra. VÊNDULA LOPES CORREIA, 

portadora do RG n° 1097294-3 SSP-AC, CPF n° 013.858.652-70, residente 

e

domiciliada na Avenida Marechal Rondon,centro, n. 738, Apto 09, 

Nobres/MT, em face de ter sido nomeada por meio da Portaria n.º 01/2020, 

datada de 16/01/2020, disponibilizada em 17/01/2020, Edição n. 10658, 

para tomar posse, prestar compromisso e entrar em exercício no cargo de 

Assessora de Gabinete I, aceitando e se comprometendo a bem, fiel, leal e 

honradamente cumprir as atribuições de seu cargo, sem dolo nem malícia,

sendo deferido o compromisso pelo MM. Juiz.

Nada mais para constar mandou o MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

que se

lavrasse o presente termo de compromisso, com efeito, a partir desta 

data, que lido e achado conforme vai devidamente assinado, 

Eu__________________(Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral, 

que o digitei e

subscrevi.

 DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito em Substituição Legal

VÊNDULA LOPES CORREIA

Assessora de Gabinete I

TERMO DE POSSE, COMPROMISSO E ENTRADA EM EXERCÍCIO - VICTOR 

PÁDUA MONTEIRO MENDANHA E SILVA

Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte (20/01/2020), 

nesta

cidade e Comarca de Rosário Oeste/MT, no Edifício do Fórum,sito à Av. 

Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio,às 13 horas, onde presente se 

encontrava Exmo. Dr. Diego Hartmann - Juiz de Direito e Diretor do Foro em

Substituição Legal nesta Comarca, comigo Ceila Consuelo Carvalho 

Martins, Gestora Geral, compareceu o Sr.

VICTOR PÁDUA MONTEIRO MENDANHA E SILVA, portador do RG n° 

6189304 SSP-GO, CPF n° 043.587.341-54,

residente e domiciliadona Avenida Marechal Rondon, centro, n. 738, Apto 

11, Nobres-MT, em face de ter sido

nomeado por meio da Portaria n.º 02/2020, datada de 16/01/2020, 

disponibilizada em 17/01/2020, Edição n.

10658, assessor de Gabinete II, aceitando e se comprometendo a bem, 

fiel, leal e honradamente cumprir as

atribuições de seu cargo, sem dolo nem malícia,sendo deferido o 

compromisso pelo MM. Juiz.

Nada mais para constar mandou o MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

que se

lavrasse o presente termo de compromisso, com efeito, a partir desta 

data, que lido e achado conforme vai devidamente assinado, 

Eu__________________(Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral, 

que o digitei e

subscrevi.
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DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

VICTOR PÁDUA MONTEIRO MENDANHA E SILVA

Assessor de Gabinete I

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-80.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOMINGOS DADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILZA FRANCISCO BONFIM (REQUERIDO)

VAGNER RUDI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

 

Juntada de Cálculo de Custas Processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Juntada de Cálculo de Custas Processuais

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001060-48.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que a contestação apresentada pela Autarquia Federal é 

tempestiva. Intimar a parte autora a apresentar, caso queira, impugnação 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000096-55.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINO MIGUEL DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO XAVIER DE MATOS (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo da suspensão. Intimar a parte autora para 

manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000893-31.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para manifestar 

acerca da petição do Requerido juntada na Identificação nº 26880153, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000864-78.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (RÉU)

 

Certifico que a Contestação apresentada pela Autarquia Federal é 

tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000808-45.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-92.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CORREA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. What do 

you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000794-61.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação apresentada pela Autarquia Federal é 

tempestiva. Intimar a parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

What do you want to do ? New mailCopy
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-68.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELOA LUCIA FERREIRA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação apresentada pela Autarquia Federal é 

tempestiva. Intimar a parte autora para impugnar no prazo legal. What do 

you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-65.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DA COSTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação apresentada pela Autarquia Federal é 

tempestiva. Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para 

impugnar no prazo legal. What do you want to do ? New mailCopy What do 

you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000449-95.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ANGELA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCILENE ANGELA PEREIRA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que os Embargos foram opostos no prazo legal. Certifico, ainda, 

que a parte Embargada devidamente citada/intimada deixou transcorrer "in 

albis" o prazo para manifestação.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000276-71.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela parte Requerida é 

tempestiva. Intimar a parte autora, para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo legal, bem como para manifestar acerca dos documentos 

juntados posteriormente pela Requerida. What do you want to do ? New 

mailCopy What do you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000276-71.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Intimar a parte 

autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para impugnar caso queria, 

bem como manifestar sobre os documentos juntados posteriormente, no 

prazo legal. What do you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001041-42.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. A. E. C. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para recolher o valor 

da diligência para cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, no 

prazo legal. What do you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-36.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Intimar a 

parte autora para impugnar, caso queira, no prazo legal. What do you 

want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000842-20.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA XAVIER DE MATOS BELEM (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FREDERIDO PEREIRA BELÉM (ESPÓLIO)

 

Intimar o advogado da parte Requerente para retirar o Termo de 

Compromisso do Sistema PJE, e, após assinado pela Inventariante, juntar 

nos autos para os devidos fins, no prazo legal. What do you want to do ? 

New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000876-92.2019.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

ELENA CANDIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE DECISÃO Processo n.º: 1000876-92.2019.8.11.0032 REQUERENTE: 

ELENA CANDIDA FERREIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o Benefício da Gratuidade 

de Justiça. No que toca ao pleito de antecipação do efeitos da tutela, tenho 

que deve ser deferido. Isso porque, a probabilidade do direito exsurge da 

verossimilhança das alegações da parte autora, que indicam a 

possibilidade de que os contratos mencionados tenham sido contraídos de 

forma fraudulenta. O perigo de dano, por seu turno, dessume-se da 

natureza alimentar dos proventos onde incidem os descontos, o que viola 

a dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito, CONCEDO a antecipação dos efeitos da 

tutela a fim de determinar que a parte requerida se abstenha de descontar 

os valores atinentes aos contratos mencionados na inicial, sob pena de 

cominação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto 

indevido. CITE(M)-SE a(s) parte(s) requerida(s) para que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria da Vara. 

Frustrada a tentativa de autocomposição, iniciar-se-á o prazo para 

oferecimento da defesa. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVIO TSCHINKEL OAB - MS2039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DOMINGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR VIEIRA DA SILVA OAB - PR19278 (ADVOGADO(A))

 

Intimar as partes, através de seus advogados constituídos, da data e local 

da perícia a ser realizada em 30/1/2020 às 8hs no Fórum Judicial da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, localizado na Avenida Otávio Costa, s/n, 

Centro - Cep 78.470-000, Rosário Oeste/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVIO TSCHINKEL OAB - MS2039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DOMINGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR VIEIRA DA SILVA OAB - PR19278 (ADVOGADO(A))

 

Intimar as partes, através de seus advogados constituídos, da data e local 

da perícia a ser realizada em 30/1/2020 às 8hs no Fórum Judicial da 

Comarca de Rosário Oeste/MT, localizado na Avenida Otávio Costa, s/n, 

Centro - Cep 78.470-000, Rosário Oeste/MT. What do you want to do ? 

New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-57.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos do artigo Intimo as partes para, querendo, manifestar-se sobre 

o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer, nos termos do artigo 477, §1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000780-77.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANY SEBASTIAO GOMES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

EM TEMPO, INTIMAR AS PARTES ACERCA DA DATA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO COMO SENDO DIA 31/01/2020 ÀS 09HS40MIN.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66628 Nr: 1122-13.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Roberta Querubin, MVQdAB, MQdAB, HQAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliakuim de Araújo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOZIELLEN DE ARAUJO 

BARROS - OAB:22781/O

 À vista de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

e aceito pelo Ministério Público (ref. 60), por consectário, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Advirto que caso o acordo 

entabulado entre as partes seja descumprido, poderão qualquer delas 

valer-se de execução de título judicial.Por fim, EXPEÇA-SE alvará judicial 

para fins de levantamento dos valores depositados à ref. 41, devendo ser 

levado em consideração os dados bancários fornecidos à ref. 56.Sem 

custas.Intime-se.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57018 Nr: 1376-54.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belmiro Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO.

Vistos.

Inicialmente, RETIFIQUE-SE a capa dos autos a fim de fazer constar como 

cumprimento de sentença.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, à vista da 

informação de que até o momento não houve implantação do benefício, 

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais, para que informe nos autos acerca 

da implantação do benefício em nome da parte autora, devendo apresentar 

comprovante de implantação do benefício, destacando a data em que o 

mesmo foi efetuado, no prazo de (15) quinze dias.

Ademais, em caso de descumprimento da decisão no prazo mencionado, 

desde já arbitro multa cominatória no importe de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais por dia, até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem 

prejuízo da adoção de outras medidas executivas que de mostrem 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 1951-28.2015.811.0032

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Lacerda Cintra, Francisca Bonina de 

Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Vasconcelos Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, ante a inexistência de seus pressupostos legais, de molde 

que mantenho a sentença outrora exarada incólume, pelos seus próprios 

fundamentos, o que faço com fundamento no art. 1.022 do Código de 

Processo Civil.Intimem-se as partes.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 96075 Nr: 3971-50.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edymarcio Nunes de Araújo, Jairo Waldow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, NOMEIO como Leiloeiro Judicial 

Oficial o Sr. Carlos Henrique Barbosa, com endereço na Av. Miguel Sutil, 

9803, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78043-305, endereço 

eletrônico: contato@ chbarbosaleiloeiros.com.br, para fim de designar 

datas para realização das hastas públicas (1ª e 2ª praças), cumprindo-se 

as formalidades legais, autorizando-o, desde já, a promover a ato em tela 

por meio exclusivamente eletrônico.

Expeça-se o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo-se constar a existência de eventual ônus.

Em observância ao disposto no item 6.7.51 da CNGC e art. 24, parágrafo 

único do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, que deverá 

ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro 

honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

Frise-se, a propósito, que na hipótese de não realização da hasta pública 

em razão de pedido oriundo das partes, acordo ou quitação do débito 

executado, será devido ao leiloeiro tão-somente o percentual de 2,5% de 

comissão sobre o valor da avaliação a ser pago pela parte executada.

Intimem-se o Exequente, os devedores/coproprietários do bem e o leiloeiro.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65113 Nr: 534-06.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Intime-sem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70575 Nr: 114-64.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Deus Nunes, Espólio de Orivaldo 

Nunes, Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o banco autor para 

manifestar sobre a petição de ref:72, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74049 Nr: 1997-46.2017.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DAL MORO, TCDMdS(
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestar 

sobre o ar devolvido, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 95767 Nr: 3871-95.2019.811.0032

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22352/O

 Vistos.

Ao MPE para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11725 Nr: 5-07.2004.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bebidas Vale do Rio Manso LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT

 "..." Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

REJEITO a exceção de Pré-Executividade e, por consectário, CONDENO o 

Executado às verbas de sucumbência, ficando desde já arbitrado, a título 

de honorários, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa.Preclusa esta decisão, intime-se a Fazenda pública para dar 

prosseguimento ao feito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15593 Nr: 1042-35.2005.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1042-35.2005.811.0032

Código n.º 15593

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por JOÃO MANOEL LUIS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambas as 

partes já qualificadas nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que fora colacionado informação do 

falecimento da parte autora (fl.183/Verso), razão pela qual o causídico foi 

devidamente intimado para promover a regularização do feito, mediante a 

habilitação dos herdeiros, entretanto, este se quedou inerte (fl. 187).

 É o relatório do necessário.

 Fundamento a decido.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25770 Nr: 720-39.2010.811.0032

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeno José Andrade Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:OAB/MT 7.169

 (...) Foi prolatada sentença de mérito às fls. 608/634, julgando 

parcialmente procedente a pretensão inaugural.A parte requerida interpôs 

apelação que teve o seu mérito provido pelo E. TJMT (fls. 711/716), 

anulando a sentença e determinando a instrução do processo neste juízo 

singular.É o breve relatório.Fundamento e decido.Inicialmente, nos moldes 

do art. 357 do CPC, passo ao saneamento do feito.Neste contexto, 

analisando detidamente os autos, verifico que as partes são capazes e 

estão devidamente representadas em juízo.Pressupostos de existência e 

validade do processo atendidos.Não havendo vícios que maculem o 

processo, DOU O FEITO POR SANEADO e, por consectário, fixo como 

pontos controvertidos os fatos noticiados da peça inaugural, atinentes ao 

cometimento de ato de improbidade administrativa e suas respectivas 

consequências legais.Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir e, caso 

desejem a produção de prova oral, desde já arrolem o respetivo rol de 

testemunhas, advertindo-se de que, salvo comprovada necessidade, as 

mesmas deverão comparecer independentemente de intimação do 

juízo.Ademais, todas os meios de prova requeridos deverão ter sua 

utilidade devidamente justificada, sob pena de indeferimento caso se 

mostrem meramente protelatórias.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27323 Nr: 380-61.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Jangadas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 
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Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:OAB/MT 14442-B, Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 Processo nº 380-61.2011.811.0032

Código nº 27323

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pela Fazenda Pública 

Estadual contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução 

do mérito por abandono.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não houve prévia intimação com 

expressa advertência quanto a extinção do processo em caso de inércia.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, RECEBO os embargos de declaração, uma vez que o mesmo 

atende aos pressupostos de validade, inclusive no que toca à 

tempestividade.

Quanto ao mérito, sem delongas, tenho que dever ser acolhido o recurso. 

Isso porque, segundo vaticina o art. 485, § 1º do CPC, § 1º “nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Na hipótese dos autos, a decisão foi contraditória, uma vez que, muito 

embora tenha consignado que houve a referida intimação, a bem da 

verdade, não há notícia da realização da prévia intimação exigida pela lei. 

Assim, a decisão deve ser reformada a fim de se restabelecer a 

regularidade processual.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, 

atribuindo-lhe efeitos infringentes a fim de anular a sentença anteriormente 

proferida.

Intime-se a Fazenda Pública para se manifestar acerca do petitório de fls. 

254/255.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27674 Nr: 1967-55.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1967-55.2010.811.0032

Código nº 27674

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por MARILZA CARLOS 

DA SILVA em que figura como embargado o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não foi apreciado o pedido de 

conversão da ação de aposentadoria rural em ação para prestação do 

BPC.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, RECEBO os embargos de declaração, uma vez que o mesmo 

atende aos pressupostos de validade, inclusive no que toca à 

tempestividade.

Quanto ao mérito, o recurso deve ser parcialmente provido. Isso porque, 

conforme se infere da petição de fls. 92/96, houve expresso pedido de 

conversão da ação originária em ação para prestação do LOAS, porém, 

quando da prolação da sentença, tal tópico não foi objeto de apreciação 

por este juízo, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

Nada obstante, o pedido de conversão não merece prosperar. Isso 

porque, conforme prevê o art. 329, II do CPC, a alteração do pedido 

somente é possível até saneamento do feito, desde que haja o 

consentimento do réu.

Na hipótese dos autos, porém, a o pleito de alteração do pedido de seu 

após o saneamento do feito, ou seja, em momento completamente 

inoportuno, o que inviabiliza a pretensão.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO 

PARCIAL para sanar a omissão apontada, porém, sem atribuir-lhes efeitos 

modificativos.

Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se definitivamente

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28941 Nr: 1817-40.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezito Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1817-40.2011.811.0032

Código n° 28941

Vara Única

Vistos.

À vista do petitório de fl.164, a parte autora relata que a autarquia federal 

continua a descumprir decisão judicial que determinou o estabelecimento 

do benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Na ocasião foi 

determinada a expedição de ofício a Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais – APSADJ, de modo que deveria ter 

apresentado comprovante de restabelecimento do benefício no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa, conforme decisão de fl.160.

No caso, renovo a expedição de ofício à Agência de atendimento às 

demandas judicias da respectiva autarquia federal para que, no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias, restabeleça/implemente o respectivo 

benefício. Acaso haja a permanência do descumprindo da decisão judicial, 

desde já, majoro a multa outrora cominada para R$ 1500,00 (mil e 

quinhentos reais) por dia, até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).

 Após, volte-me os autos conclusos para análise do pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59480 Nr: 394-06.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANGADA AGROPASTORIL LTDA, Paulo 

Caíres Lima, Edna Favaretto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o banco exequente, para 

manifestar sobre a carta precatoria juntada aos autos, bem como requerer 

o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59935 Nr: 597-65.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para 

manifestação, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64250 Nr: 184-18.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 Vistos.

Intime-se o expert nomeado para que indique nova data para realização da 

perícia.

Com a data, intime-se o periciando para comparecer ao ato.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65822 Nr: 784-39.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Mineração Ltda, Ingrid Cabral, 

Cleverson Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/O

 Certifico que tendo em vista que as partes foram intimadas da sentença e 

no decorrer do prazo os autos foram remetidos à Fazenda Pública 

Estadadual, retornando apenas em 12/12/2019, nos termos da legislação 

em vigor e do provimento 56/CGJ/TJMT, impulsionos os autos para o setor 

de intimação via DJE para que a parte executada apresente, caso queira, 

as contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67843 Nr: 1696-36.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º: 1696-36.2016.811.0032

Código n.º: 67843

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petição acostada à ref.58, em que a parte exequente objetiva 

a localização de patrimônio passível de constrição judicial para satisfação 

do débito exequendo, ressaltando duas fontes de acesso, quais sejam: 

Declaração de Operação Imobiliária – DOI e Declaração de Imposto Sobre 

a Propriedade Territorial Rural – DITR.

Com efeito, realizada outras diligências no sentido de localização de bens 

da parte executada e restando infrutíferas, afigura-se razoável a quebra 

do sigilo fiscal da mesma.

Assim sendo, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade do executado, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão 

o resultado da referida consulta.

 Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo do Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar nas capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de processo sigiloso.

 Por fim, com a juntada da Declaração de Ajuste Anual, abra-se vistas dos 

autos ao exequente para no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78210 Nr: 4142-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido Nunes da Silva, Wilma 

Ernestina da Silva, Doniller Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 4142-75.2017.811.0032

Código nº 78210

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petição acostada à ref. 33, em que a parte exequente requer 

a consulta via INFOJUD, a fim de obter informações. Constata-se que os 

executados sequer foram citados.

DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, com a 

finalidade de averiguar endereço dos executado, e nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o resultado da referida consulta.

 Intime-se.

 Em oportuno, atente-se esta secretaria para que as intimações sejam 

realizadas em nome do patrono indicado em petitório retro.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 4230-79.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PITSTOP AUTO CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 4230-79.2018.811.0032

Código nº 86544

Vara Única

Vistos.

Trata-se de petitório acostado à ref. 22, na qual a parte exequente pugna 

pela consulta junto ao sistema INFOJUD, a fim de localizar o endereço do 

executado.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço do executado junto ao sistema 

INFOJUD e, na oportunidade, anexo ao processo o protocolo da referida 

diligência.

 Restando frutífera alguma das pesquisas acima, desde já, DETERMINO a 

imediata citação do executado.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26121 Nr: 1077-19.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Campos de Almeida Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick henrique dias Prado - 

OAB:17642, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, Marcelo 

Ventura da Silva Magalhães - OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..." Verifica-se que às fls. 138/139 fora prolatada sentença, com 

resolução do mérito, julgando improcedente o pedido contido na inicial, em 

razão do laudo pericial que concluiu que o autor não possui incapacidade 

laborativa, não fazendo, assim, jus ao direito para a concessão do 

beneficio pleiteado. Após interposição de Recurso de Apelação (fls. 

141/151), a sentença prolatada nos autos fora anulada, sendo 

determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de 

estudo socioeconômico (fls.157/160).Com efeito, DETERMINO a realização 

de estudo social na residência da parte autora, a fim de aferir suas 

condições socioeconômicas, bem como a de seus familiares. Nesta 

oportunidade, desde já NOMEIO a Assistente Social deste Juízo para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, realize a perícia socioeconômica na residência 

da parte autora, respondendo aos quesitos abaixo anexados pelo Juízo, 

bem como das partes, acaso existentes, a fim de avaliar as reais 

condições para obtenção do benefício ora pleiteado. Com a juntada do 

laudo socioeconômico, INTIME-SE a parte autora e o INSS por intermédio 

da Procuradoria Federal, com a remessa dos autos.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

ANEXOQUESITOS PARA PERÍCIA SÓCIOECÔNOMICA:1.DESCREVA AS 

CONDIÇÕES DE MORADIA DA CASA DO PERICIANDO.2.O PERICIANDO 

RESIDE COM QUANTAS PESSOAS NA MESMA CASA? DESTAS 

PESSOAS, QUANTAS RECEBEM ALGUM TIPO DE 

REMUNERACAO/RENDA/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO?3.QUAL O VALOR 

APROXIMADO DA REMUNERAÇÃO/RENDA DE CADA UM DOS 

MORADORES? 4.QUAL O VALOR APROXIMADO DO TOTAL DA RENDA 

FAMILIAR DO PERICIANDO? O PERICIANDO POSSUI ALGUM TIPO DE 

RENDA PRÓPRIA? QUAL? 5.A CASA É PROPRIA OU ALUGADA?6.QUAIS 

AS DESPESAS DO PERICIANDO?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56253 Nr: 996-31.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jacinta Neves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impúlsiono os autos para intimar o autor do desarquivamento, para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58493 Nr: 2223-56.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. de Mello -ME, nome fantasia Panatanal 

Móveis e Eletrodomèsticos, MARCELO VERIATO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o banco autor, para 

manifestação, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73443 Nr: 1642-36.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA - OAB:19809/O

 Certifico que não houve resposta aos oficios encaminhados ao INDEA até 

o presente. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 4246-33.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Dias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

forte nos fundamentos de fato e de direito constantes da decisão e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

Requerente em custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro 

em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da causa, ressalvado o 

previsto no art. 98, § 3º do CPC. Publicada em audiência, saindo a parte 

autora e seu advogado intimados desta sentença.Após o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67546 Nr: 1542-18.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPdC, APC, TPCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impuliono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestar 

sobre a carta precatoria juntada aos autos, requerendo o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52062 Nr: 268-24.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Laudelina Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:OAB/MT 17.007-0, Thiago arrais de Carvalo - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 268-24.2013.811.0032

Código n.º 52062

Vara Única

DECISÃO.

Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado por LAUDELINA LOPES 

DA SILVA e CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12054 Nr: 106-44.2004.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bebidas Vale do Rio Manso LTDA, José 

Moreira Cavalcante, Jane Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 10.259, Jose Ely Queiroz - OAB:3751

 Processo n.º 106-44.2004.811.0032

Código n.º 12054

Vara Única

DECISÃO.

Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pelo BANCO DO BRASIL 

S.A em face de BEBIDAS VALE DO RIO MANDO LTDA E OUTROS.

DETERMINO a intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC, 

para pagar o montante do débito em um prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

único do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntario, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15717 Nr: 1137-65.2005.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - PROCURADORA FEDERAL - INSS - - OAB:

 Processo n.º 2005/415

Código n.º 15717

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, cumpra-se na integra a decisão de 

fl. 217, no que se refere à expedição do RPV no valor arbitrado ás fls. 

177, ressaltando que o valor será devidamente atualizado pelo próprio 

tribunal.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21701 Nr: 957-44.2008.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcelina Dulce Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Satélite Norte Ltda, Nobre 

Seguradora Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INÁCIO 

MORAIS - OAB:26951, Florentino Luíz Ferreira - OAB:OAB/GO 

nº.11932, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/OAB-PE

 Processo n.º 957-44.2008.811.0032

Código n.º 21701

Vara Única

DECISÃO.

Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado por DULCELINA DULCA 

LEMES em face de EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA.

DETERMINO a intimação da executada, nos termos do art. 523 do CPC, 

para pagar o montante do débito em um prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

único do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntario, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22409 Nr: 1652-95.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waschington Moura da Paixão, Neide Dias Pires de 

Camargo, José Fernando Salgado-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Salgado-ME, Waschington 

Moura da Paixão, Neide Dias Pires de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bettania Maria Gomes Pedroso 

Harlos - OAB:6522-OAB/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, 

Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettania Maria Gomes 

Pedroso Harlos - OAB:6522-OAB/MT, João Celestino Correa da 

Costa Neto - OAB:4661-A/mt, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 Processo nº 2008/320

Código nº 22409

Vara Única

D E C I S Ã O

Vistos.

 À vista do teor da certidão retro, INTIME-SE a parte autora para no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar o que entender ser de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27647 Nr: 1949-34.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosa Ofilis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1949-34.2010.811.0032

Código nº 27647

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, verifica-se que a autarquia federal 

interpôs Recurso de Apelação (fls. 190/192, apresentando 

pré-manifestação de desistência do recurso caso a parte contrária 

aceitasse a atualização dos valores em atraso de acordo com a 

literalidade da redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e considerando que a 

parte autora concordou com a correção dos valores em atraso (fl.197), 

HOMOLOGO a desistência do referido recurso.

 INTIME-SE a autarquia federal para que, em um prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente os cálculos para fins de cumprimento da obrigação em questão.

Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender ser de 

direito, em um prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52386 Nr: 2035-34.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco 

Bradesco - Agência de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira - OAB:MT/14.992A, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:16501

 Processo n.º 2035-34.2012.811.0032

Código n.º 52386

Vara Única

DECISÃO.

Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado por MARIA ANGELA DE 

ARRUDA em face do BANCO BRADESCO S.A, ambas as partes 

devidamente qualificadas nos autos.

DETERMINO a intimação da executada, nos termos do art. 523 do CPC, 

para pagar o montante do débito em um prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

único do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntario, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Por fim, EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados às fls. 107/110, levando em consideração os dados 

bancários fornecidos às fls. 111/112.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 128-53.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gilson Getúlio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo da Luz Silva - 

OAB:OAB/MT 6.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15999, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:4.062, Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180, 

Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546/MT

 Processo n.º 128-53.2014.811.0032

Código n.º 55091

Vara Única

Vistos.

Tendo em vista a nova sistemática adotada pelo novo Código de Processo 

Civil, e com fulcro no § 1º, do art. 1.010 do referido diploma, intime-se a 

parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conforme preceitua o art. 1.010, § 3º, apresentadas ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

as homenagens de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93578 Nr: 2815-27.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva Santos, Pabblo Junior 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, Marcilene Pereira dos Santos - OAB:14232

 Certifico que intimo a defesa para apresentar os memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55864 Nr: 725-22.2014.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rosário Oeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele Taques Pereira Baçan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudiane Taques Pereira - 

OAB:14134, Claudir Junior França Martins - OAB:14153

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 

HOMOLOGO o cálculo de fl. 36, sem prejuízo da incidência dos honorários 

sucumbências de 20% (vinte por cento_ do valor atualizado da causa, e, 

por consectário, JULGO PROCEDENTE a pretensão executiva, o que faço 

com arrimo no art. 924, III do Código de Processo Civil.Com isso, determino 

ao Sr. Gestor Judicial a adoção das providências delineadas pelo 

Provimento n.º 11/2017, dentre os quais se inclui a necessidade de 

remessa dos documentos pertinentes ao Departamento Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para fim de apuração do débito (art. 

3º).Somente com o advento dos referidos cálculos, requisitar-se-á à 

autoridade o pagamento do valor do débito atualizado por meio de Ofício 

Requisitório, instruído com o correlato e cálculo e as devidas deduções, 

além dos documentos de trata o art. Art. 4º, § 1º, do já mencionado 

Provimento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82638 Nr: 2160-89.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Kemer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Requerente para manifestar no prazo legal, a cerca da 

Certidão do Oficial de Justiça de Ref. 34.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93577 Nr: 2814-42.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy Willian Brizola Silva, Yuri da Silva 

Santos, Jean da Silva Nonato, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATHEUS GUILHERME BENEDITO 

FONSECA, Filiação: Marleide Correa da Fonseca, data de nascimento: 

08/08/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente de 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no incluso inquérito policial que KENNEDY 

WILLIAM BRIZOLA SILVA, YURI DA SILVA SANTOS, JEAN DA SILVA 

NONATO, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, acompanhados do 

menor Carlos Henrique Santos da Silva, e, no mínimo, de mais três 

pessoas não identificadas, portando armas de fogo, dirigiram-se até zona 

rural deste município, ocasião em que renderam, mediante o uso de arma 

de fogo, o irmão e genitor (73 anos de idade) da vítima Rosino Felício 

Ferreira, cerca de 200 metros de distância de sua residência. Ato 

contínuo, o grupo armado dirigiu-se até a residência da vítima Rosino e 

adentrou anunciando o assalto, momento em que rendeu a vítima Rosino, 

sua esposa, sua filha e seu outro irmão, perguntando sobre o dinheiro, 

joias e armas de fogo. Após, o grupo armado amarrou as vítimas com as 

mãos para trás e as colocou dentro de um quarto, oportunidade em que 

cinco dos indivíduos permaneceram na residência para garantir que as 

vítimas não fugissem e assegurar a fuga dos demais, enquanto o 

denunciado Kennedy, o menor Carlos Henrique e outra pessoa integrante 

do grupo armado subtraíram a camionete S10, de cor branca, placa OBM 

1950, ano 2013/1013, pertencente a vítima Rosino. Posteriormente, o 
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denunciado Kennedy e o menor Carlos Henrique foram abordados pela 

Polícia Rodoviária Federal, no KM 635, BR 070, município de Poconé/MT, 

por volta das 00h50min., do dia subsequente, conduzindo a res furtiva, 

oportunidade em que confessaram a empreitada criminosa. Assim, após 

os Policiais Rodoviários Federais comunicarem as autoridades 

competentes deste município, a Polícia Militar logrou êxito em localizar a 

residência da vítima e libertar os reféns, sendo que o restante do grupo 

criminoso conseguiu empreender fuga do local. Após, as vítimas 

prestaram declarações na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste e 

reconheceram os denunciados Yuri da Silva Santos, Jean da Silva Nonato 

e Matheus Guilherme Benedito Fonseca, como sendo alguns dos 

integrantes do grupo criminoso armado que cometeu o crime momentos 

anteriores. Diante do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, os 

Investigadores de Polícia empreenderam diligências para localizá-los, 

ocasião em que lograram êxito em encontrar o denunciado Yuri da Silva 

Santos em sua residência, na posse de 01 (uma) munição calibre 22 

intacta, bem como o denunciado Jean da Silva Nonato.

Despacho: Vistos.A ref. 32 o Ministério Público pugna pela citação por 

edital do denunciado MATHEUSGUILHERME BENEDITO FONSECA, uma vez 

que o mesmo encontra-se em local incerto e não sabido, conforme 

informações constantes nos presentes autos.Assim, nos termos do artigo 

361, do Código de Processo Penal, EXPEÇA-SE edital de citação do 

denunciado MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA, com prazo de 15 

(quinze) dias.Decorrido o prazo da citação editalícia sem que o 

Denunciado atenda o chamado deste Juízo, desde já determino o 

DESMEMBRAMENTO e SUSPENSÃO da ação penal em relação ao mesmo, 

bem como a SUSPENSÃO do respectivo prazo prescricional, nos moldes 

do art. 366 do CPP.Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 11 de dezembro de 2019

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93806 Nr: 2922-71.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Batista, Rodrigo de Almeida 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUÊS - OAB:OAB-MT 22.947/0

 Certifico que intimo a defesa para apresentar os memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71822 Nr: 732-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o representante o polo passivo, ROBERTO EURIPEDES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O, para apresentar suas alegações finais 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70832 Nr: 233-25.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNDMM, GNdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA DIAS G. LOPES DOS 

SANTOS - OAB:56709/DF, CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - 

OAB:12433, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - 

OAB:5143-B /TO, MAURO SOMACAL - OAB: 58.806/ RS, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Requerente para se manifestar o que entender de direito, 

no prazo legal, a cerca da Certidão do Oficial de Justiça de Ref.75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22409 Nr: 1652-95.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waschington Moura da Paixão, Neide Dias Pires de 

Camargo, José Fernando Salgado-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Salgado-ME, Waschington 

Moura da Paixão, Neide Dias Pires de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bettania Maria Gomes Pedroso 

Harlos - OAB:6522-OAB/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, 

Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettania Maria Gomes 

Pedroso Harlos - OAB:6522-OAB/MT, João Celestino Correa da 

Costa Neto - OAB:4661-A/mt, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85569 Nr: 3720-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Mateus de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autrora para manifestar acerca da ref.54.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 944-64.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kim Roger Manpian Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini - OAB:7645, Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 Intimo a defesa para apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 464-23.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Miguel Arcanjo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do exequente para que forneça os dados necessários 

(Nome, CPF, nº conta, agência, banco, conta corrente/poupança) para 

expedir o alvará, inclusive, indicando ou trazendo, se for o caso de 

recebimento do valor pelo causídico, procuração com poderes específicos 

para recebimento em nome da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 1562-43.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jociney Bernadino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241/MT, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do exequente para que forneça os dados necessários 

(Nome, CPF, nº conta, agência, banco, conta corrente/poupança) para 

expedir o alvará, inclusive, indicando ou trazendo, se for o caso de 

recebimento do valor pelo causídico, procuração com poderes específicos 

para recebimento em nome da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68040 Nr: 1801-13.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAR-M, UAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte interessada para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato, ou oferecer meios legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68644 Nr: 2105-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Padilha da Cruz-ME, RONY PADILHA DA 

CRUZ, MARLY RODRIGUES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte interessada para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato, ou oferecer meios legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78074 Nr: 4078-65.2017.811.0032

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDA MARIA DE ALBUQUERQUE 

AFFI, Antonio Otávio Peixoto, Elizabeth Mery Affi da Costa, Eduardo 

Barcaui, Maria de Lourdes de Albuquerque Affi Barcaui, Margaret Olivia 

Affi Peixoto, Osvaldo José da Costa, José Mario de Albuquerque Affi, 

KARINA COELHO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665

 Certifico que deixei de expedir os alvarás judicias, conforme decisão de 

ref.30, uma vez que o documento juntado pela parte autora, embora tenha 

indicado os dados bancários dos condôminos-herdeiros, não especificou 

o titular e CPF do destinatário da conta bancária de cada pessoa.

Desta maneira, faz-se imprescindível a autora indicar, individualmente, o 

nome do herdeiro; número do CPF; número da agência e conta bancária.

Em virtude disso, intimo a parte autora para conhecimento e manifestação, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69369 Nr: 2442-98.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA JANGADA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.Revogo toda e qualquer medida 

constritiva que porventura tenha sido realizada nos autos.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 78932 Nr: 4480-49.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Izaias Batista de Oliveira, Iolanda 

Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 4480-49.2017.811.0032

Código n.º 78932

Vara Única

DECISÃO.

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial intentada pela Coop. De 

Credito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – 

Sicredi Ouro Verde/MT em desfavor de Espolio de Izaias Batista de 

Oliveira e Iolanda Pinheiro de Oliveira.

 Considerando o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ref. 18) 

informando a impossibilidade de localizar a parte executada no endereço 

indicado, a parte exequente pugnou pela sua citação via edital, visando, 

assim, regularizar o prosseguimento do feito.

Não obstante, verifica-se que não foram esgotados todos os meios 

disponíveis para a localização atual da parte executada, razão pela qual 

INDEFIRO, por ora, o pleito de ref. 28.

INTIME-SE a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias 

requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82821 Nr: 2260-44.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO LOZZI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume Jangadas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT

 Certifico que intimo as partes acerca da decisão de ref.48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 2396-17.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Florência de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do exequente para que forneça os dados necessários 

(Nome, CPF, nº conta, agência, banco, conta corrente/poupança) para 

expedir o alvará, inclusive, indicando ou trazendo, se for o caso de 

recebimento do valor pelo causídico, procuração com poderes específicos 

para recebimento em nome da parte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 1893-25.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - Rede-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Santos Ribeiro, Filogonio 

Teodoro Ribeiro, ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO, MARIELLA SANTOS 

RIBEIRO, ISABELLA RIBEIRO SANTOS, JULIO VICTOR SANTOS EIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727

 Intimar as partes, através de seus advogados, acerca da perícia a ser 

realizada no dia 29/1/2020 às 7hs na Prefeitura Municipal de Jangada/MT, 

localizada na Rua Antônio Bernardinho, nº 770, Cep 78.490-000.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-47.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK DEIVID NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

8010315-47.2015.8.11.0032 REQUERENTE: ERICK DEIVID NEVES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando a regularização 

processual do Requerente, cite-se o Requerido, bem como proceda a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação, designada 

conforme a disponibilidade na pauta do senhor conciliador. Cite-se. 

Intime-se. Publique-se. Às providências necessárias. Submeto o presente 

Despacho ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Despacho elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000415-91.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISVAL DE ALMEIDA VITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

1000415-91.2017.8.11.0032 REQUERENTE: LUCIMEIRE LUIZA DA SILVA 

REQUERIDO: FRANCISVAL DE ALMEIDA VITAL Vistos. Diante da 

informação contida na certidão Id. 20335927, a fim de se evitar nulidades 

futuras, determino a designação de nova audiência de tentativa de 

conciliação, conforme pauta do Conciliador deste Juizado, devendo-se 

intimar a parte reclamada, observando-se os dados corretos fornecidos 

pela parte autora. Intime-se. Às providências necessárias. Submeto o 

presente Despacho ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 
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art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Despacho 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-58.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIDES BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

1000251-58.2019.8.11.0032 Vistos. Intime-se o patrono do Requerente 

para que, no prazo 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da situação atual 

do decreto prisional do Autor, devendo ainda trazer aos autos 

documentos comprobatórios, sob pena de extinção do feito sem 

resolução, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Às providências necessárias. Submeto o presente Despacho ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Despacho elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-09.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADNEIA DE ALMEIDA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão Processo: 

8010195-09.2012.8.11.0032; Valor causa: R$ 18.660,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que até o presente momento não foi 

possível vincular o valor depositado pela parte requerida na Conta Única, 

uma vez que constatei que o valor foi vinculado a outro processo, qual 

seja, 101958820128110051, conforme documento anexo. Ademais, 

segundo informações do Departamento da Conta Única, para vincular 

valores para depois expedir o alvará judicial é necessário constar o 

número da guia judicial de depósito. Desta forma, intimo as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias. ROSÁRIO OESTE, 9 de janeiro de 2020 

ROGERIO DORNELES DO NASCIMENTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA MANOEL LOUREIRO, 133, CENTRO, ROSÁRIO 

OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561371

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-13.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON FERREIRA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000211-13.2018.8.11.0032 REQUERENTE: ARILSON FERREIRA 

LOUZADA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Considerando a notícia de 

quitação do débito pela parte reclamada e concordância da parte 

reclamante, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com 

fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO 

pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante, na 

conta indicada no Id nº 26639903. Após, arquive-se mediante as cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-35.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALMEIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000938-35.2019.8.11.0032 REQUERENTE: LUIZ ALMEIDA DE MORAES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente a Reclamada levanta preliminar alegando que a parte 

Reclamante não juntou o comprovante de residência em seu nome e que a 

demanda não prospera ante a ocorrência da ausência de requisitos da 

petição inicial. Rejeito as preliminares de inépcia da inicial arguidas pela 

Reclamada, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento 

de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Afasto, igualmente, a preliminar de 

ausência da pretensão resistida arguida pelo Reclamado, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 
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demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pela Requerida por dívida no valor de R$ 194,97 (cento e noventa e quatro 

reais e noventa e sete centavos), com data de inclusão em 29/01/2016, 

relativa ao contrato nº. 0252427284, no entanto, o Requerente afirma 

desconhecer a dívida, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a 

empresa demandada. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com 

a consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. Por sua vez, em contestação a Requerida afirma que 

após análise do histórico da cobrança foi constatado que a parte autora 

realizou cadastro junto à requerida referente a contratação da linha 

telefônica nº (65) 99608-3819 e que existem débitos pendentes de 

pagamento. Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida 

prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção do 

nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte Requerente. A Reclamada, em sua contestação, 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno o contrato nº 0252427284 firmado 

entre as partes, possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas 

telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

Reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte Requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia. 3- “A indenização por danos morais 

possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos 

pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, 

e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, 

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte Requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

Requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela Reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Por fim, em relação ao pedido 

contraposto, relativo a condenação às penas de litigância de má-fé, não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0252427284, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte Reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte Exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000964-33.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo: 

1000964-33.2019.8.11.0032 REQUERENTE: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte autora requereu a 

desistência do feito no Id. 25664689, antes da citação da parte 

Reclamada. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 25664689, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/95, em consonância ao artigo 15 da Lei nº 12.153/2009. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000628-29.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA NUNES PEREIRA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZERCINO MANOEL DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo nº 

1000628-29.2019.8.11.0032 Reclamante: EDNALVA NUNES PEREIRA 

MULLER Reclamado: ZERCINO MANOEL DE SANTANA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente, cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Vale dizer que o julgamento antecipado da causa vertente 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. A parte reclamada, apesar de comparecer à 

audiência de conciliação, não apresentou a contestação. Passo a decidir a 

ação. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o 

caso comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. No caso vertente o reclamado incorreu em confissão ficta, uma vez 

que deixou de contestar a ação e de impugnar os documentos acostados 

à petição inicial. Contudo, o referido instituto não acarreta, sabidamente, a 

procedência automática dos pedidos, pode tornar incontroversos os fatos, 

porém na exata medida em que foram descritos e circunstanciados. No 

caso, a demandante alega ter vendido a sua motocicleta Honda/CG 125, 

Titam KS, Placa KAP 8680, Ano 2001, chassi 9C2JC30101R1065420000, 

código RENAVAM 812411749, cor azul, ao Requerido, em transação 

realizada no ano de 2003. Que na ocasião foi entregue os documentos 

relativos ao veículo para que o Reclamado realizasse a transferência 

perante o Detran/MT. Aduz, porém, que foi surpreendida com o envio de 

cobranças de IPVA, bem como, protesto em seu nome devido ao débito 

atinente ao veículo em apreço. Por fim, requer seja determinado que o 

reclamado efetive a transferência do veículo nos órgãos competentes, 

bem como, seja expedido ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual de 

Mato Grosso e ao Detran/MT, para que se abstenham de informar qualquer 

débito em seu nome e, ainda, indenização por danos morais. Contudo, a 

parte autora não colaciona aos autos elementos probatórios capazes de 

garantir a verossimilhança de suas alegações quanto à suposta venda do 

veículo ao reclamado, uma vez que inexiste sequer contrato de compra e 

venda ou, ainda, cópia do certificado de registro de veículos preenchido 

em nome do reclamado. Destaco que tal providência resultaria, pois, no 

desencargo do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil. Registre-se, por oportuno, que mesmo que o 

negócio tenha sido concretizado entre as partes, caberia ao autor realizar 

a comunicação de venda ao órgão de trânsito e assim mitigar os prejuízos 

advindos de sua inércia, conforme exigência contida no artigo 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: Art. 134 - No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação. Desta feita, verifico ser incabível o acolhimento dos 

pedidos autorais, eis que ausente a demonstração de nexo de 

causalidade entre os fatos alegados na inicial e a os atos do reclamado. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO INDENIZATÓRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOENTRE 

PARTICULARES. RÉU REVEL. COMPRADOR, ORA DEMANDADO, QUE 

NÃO PROVIDENCIOU A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE REGISTRAL 

DO BEM. ANTIGO PROPRIETÁRIO, ORA AUTOR, QUE NÃO COMPROVOU 

TER REALIZADO A COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE 

TRÂNSITO, NA FORMA DO ARTIGO 134 DO CTB, TENDO CONTRIBUÍDO, 

ASSIM, SIGNIFICATIVAMENTE, PARA A OCORRÊNCIA DOS PREJUÍZOS 

EXPERIMENTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008283806, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 13/03/2019) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-44.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DURCINEIA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE S E N T E N Ç A Processo: 

1000821-44.2019.8.11.0032 INTERESSADO: DURCINEIA XAVIER DA 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo, e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda, descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise 

da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

c/c RESCISÃO DE CONTRATO c/c RESSARCIMENTO POR DANOS 

MATERIAIS c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e TUTELA 
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ANTECIPADA, proposta por DURCINEIA XAVIER DA SILVA em desfavor de 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora comprova que adquiriu passagens aéreas com pacote turístico 

para Porto Seguro/BA da agência de viagens, ora Ré, para a data de 

16/08/2019 a 21/08/2019. Entretanto, ao se apresentar para o embarque 

em Cuiabá/MT, juntamente com os demais passageiros do pacote, dentre 

eles três crianças, teve o embarque impedido em razão da falta de 

apresentação de todos os documentos necessários ao embarque de 

menores de idade. Como descrito na inicial, a Requerente afirma que não 

teria sido informada, quando da aquisição das passagens, acerca de 

necessidade da documentação necessária para o embarque de menores; 

assevera que houve falha na prestação do serviço pela reclamada, uma 

vez que não foi possível realizar o embarque, e, por consequência, não 

usufruiu do pacote contratado. Em contestação, a reclamada afirma que a 

necessidade da documentação é exigência da companhia aérea e que tais 

informações teriam sido repassadas à parte autora, não havendo que se 

falar em ato ilícito indenizável. Analisando detidamente os autos, a 

contestação está carente de provas que demonstrem ter havido a cabal 

comunicação do rol de documentos necessários à parte autora, o que fere 

o princípio da informação. Embora a reclamada alegue que a parte autora 

tinha conhecimento dos documentos necessários ao embarque de 

menores, não há nenhuma demonstração da veracidade destas 

alegações, situação que força reconhecer que a condenação é a medida 

que se impõe, ante patente falha na prestação do serviço. Nesse sentido: 

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS E RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE 

RECURSAL. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO APELO. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO NÃO CONHECIDO. PACOTE 

TURÍSTICO. PASSAGEIRO MENOR. EXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE 

INFORMAR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. 

EMBARQUE FRUSTRADO. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1.Pelo princípio da 

unicidade recursal, somente é cabível um único recurso face à decisão 

judicial. Opostos embargos declaratórios e recurso inominado, é 

necessário a ratificação deste último após o julgamento dos embargos, 

sob pena do seu não conhecimento. Recurso da empresa de turismo não 

conhecido. 2.É direito fundamental do consumidor a obtenção de 

informação clara e adequada do serviço ou produto contratado. 

Tratando-se de embarque de menor, a simples menção no documento da 

empresa aérea de que o responsável deverá portar documento que 

identifique a relação de parentesco, não esclarece que tal documento 

deverá ser apenas o original (certidão de nascimento, carteira de 

identidade, etc.) ou cópia autenticada. 3.O Estatuto da Criança e do 

Adolescente não estabelece que o documento que comprovará a relação 

de parentesco deverá ser o original. Quanto à Resolução da Agência 

Nacional de Aviação Civil, por sua natureza de ato administrativo, não é 

exigível que o viajante tenha conhecimento prévio do seu conteúdo, 

situação diversa das companhias aéreas e das empresas de turismo, pela 

natureza da atividade de desempenham. 4.A responsabilidade do 

fornecedor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, será objetiva. A 

interpretação sistemática dos seus preceitos normativos, em especial o 

art. 12 e 14, leva a concluir que somente em caso de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, é possível o afastamento da responsabilidade 

civil do prestador do serviço. 5.Se no momento do check in, mãe e filhos 

foram autorizados a embarcar, inclusive com a entrega do ticket de 

passagem, mas impedidos no momento de entrarem no avião, restou 

caracterizado o vício na prestação do serviço e o dever de reparação 

pelos danos materiais e morais por eles sofridos. 6.À companhia aérea 

responsável pelo despacho de passageiros, porém, incumbe o dever de 

informar adequadamente o usuário ainda no balcão de atendimento dos 

regramentos legais para a efetivação do serviço, quanto mais se há 

criança, incapaz, que acompanha sua mãe, conforme Resolução n° 130 

da ANAC. 7.Viola a obrigação de informar o passageiro a companhia 

aérea que no atendimento do balcão permite o prosseguimento do 

despacho do usuário que irá, depois, ser impedido de entrar na aeronave 

por falta de documento exigido por lei, recaindo sobre a prestadora de 

serviço o dever de arcar com os custos despendidos pela recorrida para 

o pagamento do pacote turístico, como também pelo constrangimento 

sofrido frente a todos os outros passageiros, além da frustração, angústia 

e irritação pela perda de um momento especial, o gozo das férias 

planejadas em outra unidade da federação, fatos caracterizadores do 

dano moral. 8.RECURSO DA EMPRESA DE TURISMO NÃO CONHECIDO. 

RECURSO DA EMPRESA AÉREA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJDFT, 20131110066245ACJ - (0006624-12.2013.8.07.0011 - Res. 65 

CNJ Registro do Acórdão Número: 811135, Data de Julgamento: 

29/07/2014, Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data da 

Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2014 . Pág.: 277) A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). A situação 

comporta típica responsabilidade objetiva resultante da falha na prestação 

de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do CDC, que prescinde da 

demonstração de culpa por parte do prestador de serviço. In verbis: Art. 

14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Da leitura do dispositivo supramencionado, conclui-se que, uma vez 

demonstrada a falha na prestação dos serviços e os danos deles 

decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se pelos prejuízos 

sofridos pelo consumidor, independentemente da verificação da existência 

de culpa. Ademais, de acordo com as normas e princípios do CDC, o 

consumidor tem direito ao reembolso dos valores pagos no caso de 

cancelamento de pacotes de viagens, e, no caso em análise, a Requerida 

deve arcar com o gasto das parcelas adimplidas. Assim, frente à 

responsabilidade objetiva da ré, esta deve responder independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos passageiros, pois 

relacionados à falha na prestação de serviços, uma vez que a situação 

vivida ultrapassa o mero dessabor cotidiano. Vislumbra-se que os 

contratos pactuados entre as partes correspondiam a importância total de 

R$ 5.440,80 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), e que tal valor foi 

dividido em 10 parcelas iguais no valor de R$ 544,08 cada, sendo pagas, 

até então, pela Requerente o valor de R$ 1.088,16, equivalente a duas 

parcelas comprovadamente adimplidas, entretanto, em razão do 

cancelamento das viagens e a não comprovação do efetivo reembolso por 

parte da Reclamada, a quantia efetivamente paga deverá ser restituída à 

consumidora. Ainda, a rescisão dos contratos nº 127526, nº 127525, nº 

127527, nº 127528, relativos ao pacote de viagem em questão, pactuados 

entre as partes litigantes, é medida que se impõe. Isso porque houve falha 

na prestação dos serviços por culpa da Reclamada, sendo certo que os 

pacotes de viagens não foram usufruídos por conduta omissiva desta, 

não podendo ainda se falar em retenção e/ou aplicação do valor da multa 

contratual à Autora. Ainda, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho 

que é cabível a indenização por danos morais. Nesse contexto, não 

visualizo existir dúvidas quanto aos elementos que caracterizam a 

responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade, restando assim, inequívoco o dever de indenizar. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No entanto, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 
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doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DETERMINAR a rescisão dos 

Contratos de Prestação de Serviços de viagens firmado entre as partes, 

relativos ao pacote de viajem discutido nestes autos; 2 - CONDENAR a 

reclamada a restituir a reclamante pelo dano material sofrido o valor de R$ 

1.088,16 (um mil e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

desembolso (Súmula 43 STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 

405 CC); 3 - CONDENAR a reclamada, ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora, a título de danos morais, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000743-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 2.656,10 – Para tanto o autor 

deverá acessar o site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > 

g u i a  d e  c o m p l e m e n t a ç ã o  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001979-71.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE R C KLETKE & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DE SOUZA FIRMINO (RÉU)

SEBASTIAO SILVA FILHO (RÉU)

JAQUELINE DE PAULA RAMOS (RÉU)

DANIEL MUNIZ BARRETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, em 

atenção à manifestação da parte autora, expedi no próprio site do TJMT a 

guia correta de diligência (anexa), a qual deverá ser procedido seu 

pagamento e comprovado nos autos. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de 

janeiro de 2020. MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: Rua Benjamin Constant, 99, Centro, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001851-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO TAQUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001851-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: HILARIO TAQUES DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão aforada pela parte requerente, onde se aduz que 

os litigantes firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo 

descrito na prefacial, o qual lhe foi alienado fiduciariamente. Ocorre que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações assumidas, deixando de 

pagar as prestações vencidas, tornando-se inadimplente. Em razão disso 

foi constituído em mora por intermédio da notificação extrajudicial/protesto 

que segue anexa aos autos, porém continuou inadimplente. Ao final, 

afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da 

liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. A liminar fora 

inicialmente indeferida. Posteriormente, a parte autor comprovou a 

constituição em mora mediante edital por Cartório Extrajudicial. Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. De acordo com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 

911/69 alterado pela Lei nº 10.931/2004 o devedor pode, no prazo de 05 

(cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Nessa senda e, levando-se em conta 

as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a incorrência em mora do devedor, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descritos na inicial, nos termos 

do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as alterações da Lei 10.931/2004, 

devendo ser nomeado depositário a pessoa indicada na exordial, mediante 

termo e compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE o 

requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as 

parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos 

termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas nos arts. 285 e 319 do CPC. Desde já, defiro os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como a requisição 

de força policial se necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002856-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT6412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DIAS DA SILVA (RÉU)

DUCA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002856-11.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JOSE CONCEICAO DE CAMPOS 

RÉU: NILSON DIAS DA SILVA, DUCA Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Manutenção de Posse, ajuizada por José Conceição de Campos, em face 

de Nilson Dias da Silva, devidamente qualificado, e em face de “DUCA”, de 

qualificação precária. Visa com a presente a proteção de sua posse, 

supostamente turbada por invasores, por meio da obtenção de liminar de 

manutenção de posse. Inicialmente, não obstante as razões delineadas 

pela parte autora, não vislumbra-se os requisitos essenciais para a 

concessão das benesses da justiça gratuita, ante a ausência de 

comprovação da insuficiência financeira. Isto porque, não basta a mera 

afirmação na inicial de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os benefícios 

da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que se demonstre ser efetivamente desprovido de 

recursos econômico-financeiros. Ademais, o Colendo STJ possui 

entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é relativa, senão 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA 

PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é 

relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, 

pelo magistrado, da devida comprovação.2. O Tribunal local cassou o 

pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não 

comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento 

requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à 

espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso Especial não 

conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Portanto, indefiro a 

justiça gratuita requerida pela parte autora. Por fim, entende-se que o valor 

atribuído a causa revela-se incorreto. Sabe-se que o valor da causa 

indicado na exordial deverá corresponder ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo demandante, 

conforme estabelece o art. 292, §3º, do CPC. À mingua de regularização 

específica no Código de Processo Civil, a jurisprudência o TJMT fixou 

entendimento sobre a possibilidade de utilização da Tabela do INCRA pra 

delimitar o valor médio do hectare do município que se situa o imóvel. 

Vejamos: (...) Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, 

correta a fixação com base no valor médio do hectare porque de acordo 

com a tabela de preços do INCRA-MT, bem assim, se mostra condizente 

com o proveito econômico buscado pelos litigantes. (AI 6901/2010, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2010, Publicado no DJE 17/05/2010). (Destaquei). Este entendimento 

fora reforçado no Agravo de Instrumento nº 0050799-45.2015.8.11.0000, 

de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, julgado aos 

02.02.2016. Assim, de acordo com a Planilha de Preços Referenciais de 

Terra 2019 (PPR/SR13/MT/n° 01/2019), o valor médio do hectare na cidade 

de Santo Antônio de Leverger/MT corresponde ao valor de R$ 7.785,65. 

Desta feita, vê-se que o valor da causa merece reparos. Assim, INTIME-SE 

a parte requerente, por meio dos seus patronos para, no prazo de 15 

(quinze) dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais, e, ainda, proceder a retificação do valor da causa. A inércia 

ensejará a extinção do feito. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 17 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1002783-39.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMY ATHAYDE CABELLEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT6889-O (ADVOGADO(A))

IRLEY PINHEIRO KRETLI OAB - MT11750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002783-39.2019.8.11.0053. AUTOR(A): ARAMY ATHAYDE CABELLEIRA 

RÉU: LUCIMAR OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Ação de Demarcação de 

Terras Rurais, ajuizada por Aramy Athaide Cabeleira, em face de Lucimar 

Oliveira, devidamente qualificados. Visa com a presente demarcação de 

sua posse, a fim de cessar a confusão de limites entre os imóveis 

confinantes, buscando a proteção da posse e propriedade de ato de 

turbação e esbulho possessório. De proemio, entende-se que o valor 

atribuído a causa revela-se incorreto. Sabe-se que o valor da causa 

indicado na exordial deverá corresponder ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo demandante, 

conforme estabelece o art. 292, §3º, do CPC. À mingua de regularização 

específica no Código de Processo Civil, a jurisprudência o TJMT fixou 

entendimento sobre a possibilidade de utilização da Tabela do INCRA pra 

delimitar o valor médio do hectare do município que se situa o imóvel. 

Vejamos: (...) Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, 

correta a fixação com base no valor médio do hectare porque de acordo 

com a tabela de preços do INCRA-MT, bem assim, se mostra condizente 

com o proveito econômico buscado pelos litigantes. (AI 6901/2010, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2010, Publicado no DJE 17/05/2010). (Destaquei). Este entendimento 

fora reforçado no Agravo de Instrumento nº 0050799-45.2015.8.11.0000, 

de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, julgado aos 

02.02.2016. Assim, de acordo com a Planilha de Preços Referenciais de 

Terra 2019 (PPR/SR13/MT/n° 01/2019), o valor médio do hectare na cidade 

de Santo Antônio de Leverger/MT corresponde ao valor de R$ 7.785,65. 

Desta feita, vê-se que o valor da causa merece reparos. Assim, INTIME-SE 

a parte requerente, por meio dos seus patronos para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder a retificação do valor da causa e comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais remanescentes. Cumpra-se. 

Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 18 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001850-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001850-66.2019.8.11.0053. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: OSVALDO BENEDITO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão aforada pela parte requerente, onde se aduz que 

os litigantes firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo 

descrito na prefacial, o qual lhe foi alienado fiduciariamente. Ocorre que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações assumidas, deixando de 

pagar as prestações vencidas, tornando-se inadimplente. Em razão disso 

foi constituído em mora por intermédio da notificação extrajudicial/protesto 

que segue anexa aos autos, porém continuou inadimplente. Ao final, 

afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da 

liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. Com a inicial vieram 

documentos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, 

não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. De acordo com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 

911/69 alterado pela Lei nº 10.931/2004 o devedor pode, no prazo de 05 

(cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 
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“integralidade da dívida pendente”. Nessa senda e, levando-se em conta 

as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a incorrência em mora do devedor, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descritos na inicial, nos termos 

do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as alterações da Lei 10.931/2004, 

devendo ser nomeado depositário a pessoa indicada na exordial, mediante 

termo e compromisso. Após executada a medida liminar, CITE-SE o 

requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as 

parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos 

termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas nos arts. 285 e 319 do CPC. Desde já, defiro os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como a requisição 

de força policial se necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de dezembro de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-58.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000693-58.2019.8.11.0053. AUTOR(A): GREICE APARECIDA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Deixo de receber a 

contestação de id. 22827443, vez que intempestiva, considerando que o 

advogado que requereu a habilitação em id. 21147934 é o mesmo que 

peticionou a peça de defesa em questão, não havendo que se falar em 

assessoria jurídica diversa. CERTIFIQUE-SE, o trânsito em julgado da 

sentença exarada. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000487-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHA ANGELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000487-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: PEDRINHA ANGELA DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos etc. Frente às 

novas alegações trazidas pela parte requerente, mister a reforma da 

decisão anterior. Cuida-se de ação de indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada aforada pela parte requerente em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Extrai-se da 

prefacial que a parte requerente possui histórico constante de consumo 

de energia elétrica, contudo, a requerida, sem causa aparente, procedeu à 

suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Com lastro 

nestas premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional para determinar à requerida se abstenha de 

suspender a prestação de serviços de energia elétrica. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é 

cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar 

os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados 

pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o 

pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente. 

Outrossim, in casu, impende lembrar a incidência das normas 

consumeiristas. Assim, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

requerente. O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque são 

cediças as mazelas que a falta de energia elétrica causa às pessoas. São 

serviços essenciais à sociedade moderna. Sendo assim, também se 

encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pelo requerente na prefacial. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à requerida 

proceda ao religamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem 

assim se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica à parte 

requerente, pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Face ao 

reduzido número de Servidores e excesso de trabalho, A PRESENTE 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ 

ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. No mais, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Citem-se as partes reclamadas, por meio de carta, que deverá 

ser enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste 

na carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo 

para apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de 

consumo, poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se 

tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência 

por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-92.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA SILVA DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000003-92.2020.8.11.0053. AUTOR(A): MARIA LUZIA SILVA DORILEO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

Ação Previdenciária, com pedido de antecipação de tutela, proposta por 

Maria Luzia Silva Dorileo, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, visando a concessão de aposentadoria por idade rural, na condição 

de segura especial. A parte Autora afirma, em síntese, que é trabalhadora 

rural, bem como que é pessoa de idade avançada. Juntou documentos. 

Vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conquanto as alegações formuladas na inicial se revistam de aparente 

plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho convicção, por outro 

lado, que eventual provimento antecipatório no presente caso será 

inegavelmente irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. 

Assim, caso fosse concedida a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 
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houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo. Posto isso, 

seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo 

bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de ambas as partes 

para somente depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o 

que ocorrerá no momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO 

o pedido de tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte Ré, 

para, querendo, responder a presente ação (art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação 

pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

CPC/2015), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré 

silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o 

caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC/2015). Deixo 

de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que 

dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC/2015) 

ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, 

CPC/2015). Defiro a prioridade na tramitação, eis que a parte Autora é 

pessoa idosa, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se a parte autora por seu advogado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001614-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUCARA MARIA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO IZO VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001614-17.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JUCARA MARIA DAMASCENO 

RÉU: ANTONIO IZO VIEIRA Vistos etc. Por meio da decisão proferida em id. 

24692577, foi indeferido o pedido de justiça gratuita. Em id. 25539323, a 

parte Autora veiculou pedido de reconsideração, bem como retificou o 

valor da causa para R$70.000,00 (setenta mil reais). Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme já 

relatado, a parte Autora, inconformada com a decisão que indeferiu o 

pedido de justiça gratuita, veiculou pedido de reconsideração. Com efeito, 

no tocante aos pedidos desta natureza, a Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que, a despeito “da prática reiterada 

dos ‘pedidos de reconsideração’, à ausência de previsão legal expressa, 

não há como apreciá-los como sucedâneo recursal”. Desta feita, sendo 

interesse da parte reformar a decisão prolatada, deverá ela lançar mão de 

recurso próprio e não de simples pedido de reconsideração. Neste 

sentido, é a jurisprudência do STJ: “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM 

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há um recurso próprio para cada espécie de 

decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado 

quando corresponde à previsão legal para a espécie de decisão 

impugnada (...)" (Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual 

Civil, ED. Forense, 25ª edição, 1998, pág. 559). 2. Em que pese a prática 

reiterada dos "pedidos de reconsideração", à ausência de previsão legal 

expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo recursal, cabendo, 

como cabe, à parte, querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso 

previsto em Lei. 3. Pedido de reconsideração não conhecido.” (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; RCDEsp-AgRg-EREsp 966.714; Proc. 

2009/0233882-3; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; Julg. 

24/03/2010; DJE 06/04/2010) Diante do exposto, a despeito do consignado 

pelos autores no pedido de reconsideração, MANTENHO a decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita pelos seus próprios fundamentos. Por 

outro lado, acolho a emenda a inicial, em consequência determino a 

retificação do valor da causa para R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

Promovam-se as anotações necessárias, com o cadastramento da parte 

Autora Sr. Marcos Antônio da Silva. Intime-se. Às providencias. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002781-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SMART TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002781-69.2019.8.11.0053. AUTOR(A): SMART TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI - EPP RÉU: COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA Vistos etc. Trata-se de ação 

Declaratória de Nulidade de Duplicatas e Tutela De Urgência proposta por 

SMART TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI em desfavor 

de COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA, litigantes já 

qualificados na inicial. A parte Autora aduz que recebeu 6 (seis) 

notificações para pagamento duplicatas n. 94319, 94142, 94194, 94300, 

94315 e 94317, sacadas contra ela pela Requerida sem lastro em qualquer 

operação mercantil ou prestação de serviço, segundo ele, foram 

expedidos erroneamente, todavia a empresa requerida protestou em 

cartório a dívida. A parte autora requer neste momento a concessão de 

tutela de urgência para que a Requerida se abstenha de incluir a 

Requerente no cadastro de inadimplentes os referidos débitos. Emenda à 

inicial à id. 27370708. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo a petição inicial. Passo a 

análise do pedido de concessão de tutela de urgência. Segundo o CPC a 

tutela de urgência será concedida quando presentes três requisitos, todos 

previstos no artigo 300, a saber: existência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (caput) e a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§3º). Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 
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declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. In casu, não se denota, por ora, a presença do 

primeiro requisitos (verossimilhança das alegações), pois que a parte 

requerente não conseguiu comprovar, minimamente, seus argumentos 

traçados na prefacial. Com efeito, suas alegações demandam análise 

aprofundada de provas, expediente inviável nesta fase processual. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido para 

concessão dos efeitos da tutela jurisdicional aventado por SMART 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI. Designo data para 

audiência de conciliação para o dia 07/02/2020, às 13:30h. CITEM-SE a 

parte Requerida no endereço acostado nos autos, do teor da presente 

demanda, para comparecer na audiência de conciliação acima designada, 

bem como, se infrutífera e ou frustrada, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as advertências 

do art. 344 do CPC, observado, no que couber, o disposto no art. 183 do 

CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334). Caso haja desinteresse na realização 

da audiência, deverá a parte requerida, nos termos do art. 334, § 5º, do 

CPC, manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos, 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Cientifiquem, na mesma ocasião, as partes que, o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000016-91.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE MORAIS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000016-91.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BERENICE DE MORAIS 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Designo data para audiência de conciliação em 

09 de março de 2020, às 14h30min. CITE-SE a parte Requerida no 

endereço acostado nos autos, do teor da presente demanda, para 

comparecer na audiência de conciliação acima designada, bem como, se 

infrutífera e ou frustrada, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as advertências do art. 344 do 

CPC, observado, no que couber, o disposto no art. 183 do CPC. Consigno 

que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da data em que foi designada a audiência nestes autos, consoante dispõe 

o art. 334, CPC. Caso haja desinteresse na realização da audiência, 

deverá a parte requerida, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, manifestar 

seu desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência. Cientifiquem, na mesma 

ocasião, as partes que, o não comparecimento injustificado na audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. Com fulcro 

art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-18.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FLORENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002862-18.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GENI FLORENCIO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002863-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FLORENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002863-03.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GENI FLORENCIO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002864-85.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FLORENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002864-85.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GENI FLORENCIO 
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PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002865-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FLORENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002865-70.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GENI FLORENCIO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN REGINA DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002868-25.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:KELEN REGINA 

DE LIMA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENANDES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002870-92.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSENANDES 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALINE MAURICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002871-77.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:SIMONE ALINE 

MAURICIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002872-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CRISTIANE SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002872-62.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:EDILAINE 

CRISTIANE SILVA REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002873-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO GUSTAVO RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002873-47.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:HOMERO 

GUSTAVO RODRIGUES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CRISTIANE SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002874-32.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:EDILAINE 

CRISTIANE SILVA REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 23 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002876-02.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:CARLA 

BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

SOUZA DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DE SOUZA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002877-84.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:GISLENE DE 

SOUZA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 26 de 

dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002878-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA KARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002878-69.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ANDREA KARINA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: TELEFONICA DATA S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002879-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002879-54.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:ROSA MARIA 

DUARTE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE SANTOS 

ARRUDA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 29 de dezembro de 2019 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-62.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000005-62.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EVANILSON 

FERREIRA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-79.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KHETELIN LOHYNNY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

nos autos os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição 

do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-47.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000006-47.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LEATRICIO 

NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA 

DIGITAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-76.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MAGALHAES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000017-76.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:GABRIEL 

MAGALHAES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK 

RAFAEL DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-61.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000018-61.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LAURA REGINA 

DA SILVA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-76.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MAGALHAES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000017-76.2020.8.11.0053. AUTOR: GABRIEL MAGALHAES 

DE ARAUJO REU: VIVO S.A. Vistos etc. Justifique a parte requerente a 

razão de ter trazido comprovante de endereço em nome de terceiro. Aliás, 

não se trata da genitora da parte requerente, pois que diferentes o nome 

que consta dos documentos pessoais e da pessoa da fatura. Outrossim, 

se for o caso, comprove o eventual vínculo com a citada pessoa. Prazo de 

10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-37.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CORREA AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000039-37.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JONATHAN 
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CORREA AMADOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-81.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ GALDINO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000049-81.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:EDSON LUIZ 

GALDINO DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEMIR SANDRI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-66.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:CREDEMIR 

SANDRI DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-36.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOMINGOS PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000052-36.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOELSON 

DOMINGOS PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL 

DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-21.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FERREIRA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000053-21.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

FERREIRA BRANDAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL 

DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 18 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-13.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILAINE REGINA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000060-13.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:GILAINE REGINA 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL DA 

SILVA LEITE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-47.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEATRICIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1397 de 1782



GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000006-47.2020.8.11.0053. REQUERENTE: LEATRICIO NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. Cuida-se de ação 

cominatória aforada por LEATRICIO NUNES DA SILVA. Extrai-se da 

prefacial, em síntese, que os litigantes entabularam contrato de prestação 

de serviços, bem assim que parte requerida está inadimplente em relação 

a suas obrigações contratuais Com lastro nestas premissas, postula a 

parte requerente pela concessão de liminar para prestação correta dos 

serviços. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de 

Processo Civil, para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação 

de dois requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) 

receio de grave dano. Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição 

sumária, não é possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas 

pelo requerido. Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito 

nestes embargos, mister a comprovação dos fatos articulados na 

prefacial, através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a 

resposta dos embargados, com lastro nos princípios da ampla defesa e do 

contraditório (CF, art. 5º, LV). Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, INDEFIRO o pedido liminar aventado pela parte requerente. No mais, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, que deverá ser 

enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-32.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA CICERA DE PAULA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000007-32.2020.8.11.0053. REQUERENTE: MAFALDA CICERA DE PAULA 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) 

dias, pena de extinção do processo, frente à litispendência, quais as 

diferenças de causa de pedir e pedidos entre esta lide e aquela de n.º 

1000481-37.2019.811.0053. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 149-98.2019.811.0017 cód 147964

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

INTIMANDO: NELSON GOMES, brasileiro, casado,MARIA DO ROSÁRIO 

PERES VARJÃO, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF n. 

003.790.501-53; ALTINA SOUZA AZEVEDO,brasileira, viúva, portadora do 

CPF n. 088.528.631-68; ANTONIO LINO, e sua esposa LAURENTINA DIAS 

LINO, brasileiros, casado, bancário e do lar, portadores dos RGs n. 

954748/MT e 110.382/MT; LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS e sua 

esposa LAIR GUIMARES DE MORAES SANTOS, brasileiros, casados; 

inscritos no CPF n. 141.078.301-44; CARLOS ALBERTO DE SOUZA DEIRÓ, 

brasileiro, solteiro, maior, CPF n. 018.818.681-68; MILTON CRUZICK 

PASTORIN e sua esposa LAURIMAR CLARO PASTORIN, brasileiros, 

cadados, contador prático e do lar, ele portador do CPF n. 020.760.711-72 

e do RG n. 386.575 SSP/MT,todos residentes e domiciliados em lugar 

incerto e não sabido nestes autos.

 FINALIDADE: INTIMEM-SE OS SRS. ACIMA INDETIFICADOS, para, 

querendo, se manifestar(em) nos autos, por meio de advogado 

constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, diante a possibilidade de 

irregularidade da cadeia registral da Matrícula nº. 25 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT; matrícula nº 5954 do Cartório 

de Registro de imóveis de Barra do Garças/MT; matrícula n. 797 do 

Cartório de Registro de Imóveis de São Fél ix do 

Araguaia/MT.DECISÃO/DESPACHO: Fls. 133/134, cujo teor seguinte: 1.A 

Imóveis dente a possibilidade de irregularidade da cadeia registral da 

Matrícula nº. 25, bem como matrícula de n. 5954 e matrícula 797, 

objetivando garantir às partes interessadas o efetivo contraditório e a 

ampla defesa de seus direitos, INTIME-SE os proprietários atuais e 

primitivos para, querendo, se manifestarem nos autos por meio de 

advogado constituído, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, José Ivanilson Vieira Campos, Gestor Geral, 

digitei.São Félix do Araguaia, 20 de janeiro de 2020.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza de Direito e Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-52.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Após 

a realização de audiência, o Requerente e o Requerido celebraram acordo 

, sendo os autos remetidos para homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em ato contínuo, por sentença, JULGO EXTINTO 

o presente feito, nos termos do artigo 967, inciso III, letra ?b?, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. São Félix do Araguaia ? MT, 09 de janeiro de 2017. 

Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-24.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GRIKC PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 26/07/2019 às 14hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-26.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYCE APARECIDA MENDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 24/07/2019, às 14hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-52.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de conciliação designada para o dia 09/09/2019, 

14:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-22.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de conciliação designada para o dia 09/09/2019, 

14:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-96.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO GABINO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

10/09/2019, ÀS 15:00 HORAS (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-40.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 25/07/2019 às 13h45m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-11.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BANDEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 24/07/2019, às14h15m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-38.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AGUIAR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/05/2019, às 13h45m(MT), que será realizada no 

Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-42.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROCHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1399 de 1782



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerida à comparecer à Audiência de Conciliação a ser 

realizada no Edifício do Fórum, em 13/06/2019, às 13h15m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-41.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA QUEIROZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 24/07/2019 às 13h45m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-90.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NONATO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000086-90.2018.8.11.0017. REQUERENTE: LUCAS NONATO DA LUZ 

REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte Promovente em face da r. sentença de id 

nº. 20488285, alegando que a Juíza leiga responsável pela análise do 

feito, não analisou o peticionamento de possibilidade de remessa dos 

autos à justiça federal ventilado pela parte requerida, porém extinguiu os 

autos por ausência da parte autora em audiência. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. Os 

presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a decisão 

de fato foi omissa no ponto impugnado. Denota-se que em que pese ter 

sido juntado aos autos a peça contestatória, alegando incompetência 

absoluta do Juízo, protocolada em 06/05/2019, ou seja, anterior à data 

designada para a audiência de conciliação, a Nobre Juíza leiga deixou de 

apreciar tal pedido e entendeu por bem extinguir os autos, o que por 

excesso de trabalhos à serem supervisionados, levou esta Magistrada ao 

erro, ao concordar com o projeto de minuta. Realmente, ao contrário das 

ações previdenciárias e das que a União figura como autora, casos em 

que o Magistrado Estadual atua por delegação de competência, nos 

termos dos §§ 3º e 1º, do artigo 109 da Constituição Federal, as ações 

movidas contra a Caixa Econômica Federal, autarquia federal, só podem 

ser processados e julgados pela Justiça Federal de primeiro grau, 

consoante o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para modificar a sentença e, por conseguinte, DECLINAR A COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos 

autos à Subseção Judiciária de Barra do Garças (Juízo Federal com 

jurisdição sobre o domicílio do autor), observada as anotações e baixas 

necessárias. Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 de Dezembro 

de 2019. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000291-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SINMAR CARRIJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS MARTINS FILHO OAB - GO7545 (ADVOGADO(A))

RAMNIS CARRIJO BARBOSA OAB - GO57022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DO CARMO (RECONVINDO)

EDUARDO PENNO (RECONVINDO)

JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000291-85.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): SINMAR CARRIJO BARBOSA RECONVINDO: JOSE LOURENCO 

DO CARMO, EDUARDO PENNO, JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA Vistos. 

Ante o requerido pelo Autor em ID n° 27536716 e considerando que os 

requeridos não foram citados/intimados para a presente oralidade, 

Redesigno-a para o dia 25 de março de 2020, às 16h30min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos o rol das testemunhas que pretende ouvir em audiência, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de garantir o contraditório. Expeçam-se 

os devidos mandados de citação/intimação para as partes, conforme 

dispõe o artigo 242 do CPC. Registrando quanto ao Requerido, que o 

mesmo poderá, se assim o desejar, apenas formular contraditas e 

reperguntas às testemunhas do Requerente, não sendo admitida a oitiva, 

na oportunidade, de suas testemunhas, aos quais serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso. Intimem-se, anotando que as testemunhas do 

Requerente deverão comparecer independentes de intimação. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2019. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000291-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SINMAR CARRIJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS MARTINS FILHO OAB - GO7545 (ADVOGADO(A))

RAMNIS CARRIJO BARBOSA OAB - GO57022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DO CARMO (RECONVINDO)

EDUARDO PENNO (RECONVINDO)

JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000291-85.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): SINMAR CARRIJO BARBOSA RECONVINDO: JOSE LOURENCO 

DO CARMO, EDUARDO PENNO, JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA Vistos. 

Ante o requerido pelo Autor em ID n° 27536716 e considerando que os 

requeridos não foram citados/intimados para a presente oralidade, 

Redesigno-a para o dia 25 de março de 2020, às 16h30min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos o rol das testemunhas que pretende ouvir em audiência, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de garantir o contraditório. Expeçam-se 

os devidos mandados de citação/intimação para as partes, conforme 

dispõe o artigo 242 do CPC. Registrando quanto ao Requerido, que o 

mesmo poderá, se assim o desejar, apenas formular contraditas e 

reperguntas às testemunhas do Requerente, não sendo admitida a oitiva, 

na oportunidade, de suas testemunhas, aos quais serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso. Intimem-se, anotando que as testemunhas do 

Requerente deverão comparecer independentes de intimação. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2019. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-75.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CARTORÁRIA Nos termos da legislação vigente e em atenção 

às normas da legislação vigente, IMPULSIONO o feito para intimar a parte 

autora para manifestar-se sobre as petições jutadas pela parte Requerida 

(Id: 27955799 e 28048907). Flávio Sousa Nogueira Analista Judiciário mat. 

32749

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 149828 Nr: 1182-26.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Andrade de Oliveira, Marcio 

Leandro Alves Peixoto, Breno Felipe Pereira Campos, José Andrade 

Cavalcante, Cleberson de Souza Cardoso, Rogério Neves da Silva, 

Horácio Teles Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT, Danilo Schembek Sousa - OAB:OAB/MT 19.907/O

 Autos ID N.º 1182-26.2019.811.0017 Código 149828

 Decisão

Vistos.

 Ante a notícia de que o denunciado JOSÉ ANDRADE CAVAL-CANTE 

encontra-se segregado na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT 

(fl.193), em virtude do cumprimento de mandado de prisão expedido por 

este Juízo, DETERMINO ao Senhor Gestor que oficie a SEJUDH para que 

tome as pro-vidências necessárias para o devido recambiamento do 

segregado a Comar-ca de São Félix do Araguaia, conforme dispõe as 

normas da CNGC/MT, e ain-da cientifique-se o Diretor da Cadeia Pública 

local sobre as providências de-terminadas, ao passo que, tão logo seja o 

réu recambiado, informe este Juízo.

Sem prejuízo, determino a expedição de carta precatória para manutenção 

da custódia do reeducando até o seu recambiamento.

Em tempo, compulsando atenciosamente os autos do proces-so, 

verifica-se que até o presente momento não houve nenhuma comunicação 

oficial a este Juízo, acerca do cumprimento da prisão preventiva 

decretada e cumprida em face do denunciado Marcio Leandro Alves 

Peixoto. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, é possível verificar 

que houve a instauração de incidente para regularização do cumprimento 

da ordem prisional naquela Comarca de Barra do Garças/MT (autos de 

código 311710 – extrato em anexo), contudo, sem comunicação efetiva 

até o presente momento para este Juízo prolator da ordem prisional.

Em virtude disso, diligencie o zeloso Gestor entrando em contato com a 

serventia daquele Cartório da Primeira Vara Criminal, certificando-se 

acerca de tal situação, para que tão logo seja feito a comunicação formal, 

seja providenciado o regular recambiamento do denunciado a este Juízo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, COM UR-GÊNCIA, 

atentando-se ao já determinado às fls. 191/192, inclusive.

Às providências. Ciência ao Ministério Público.

São Félix do Araguaia – MT, 04 de Setembro de 2019.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 149828 Nr: 1182-26.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Andrade de Oliveira, Marcio 

Leandro Alves Peixoto, Breno Felipe Pereira Campos, José Andrade 

Cavalcante, Cleberson de Souza Cardoso, Rogério Neves da Silva, 

Horácio Teles Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT, Danilo Schembek Sousa - OAB:OAB/MT 19.907/O

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado ROGÉRIO NEVES DA SILVA, porquanto 

presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a 

necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do 

Código de Processo Penal.Outrossim, considerando o disposto no art. 396, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, intime-se o defensor do 

acusado Rogério, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Envie-se o mandado de prisão para as Delegacias Civis e 

Militares deste Estado, em especial a DEPOL do município de 

Doverlândia/Goiás, para imediato cumprimento.Ademais, providencie a 

citação do denunciado Márcio Leandro Alves Peixoto, haja vista que se 

encontra custodiado na unidade prisional desta Comarca, para responder 

à acusação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do 

CPP.Por fim, Certifique-se o zeloso Gestor acerca da efetiva citação dos 

denunciados.Após remeta-se os autos ao representante do Ministério 

Público, para requerer o que entender por direito.Ciência ao Ministério 

Público Estadual e a Defesa do Denunciado Rogério.Intime-se. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, haja vista processo de Réu Preso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146876 Nr: 3054-13.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Filho Sousa Mendes 

- OAB:OAB/MT 23.288/O, Ariadne Sella Simões - OAB:OAB/MT 20.639

 determino a reunião de ambos os feitos para julgamento 

conjunto.Saneamento do Feito:Não havendo questões prejudiciais do 

mérito a serem resolvidas, REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil.Como ponto controvertido, fixo a 

aquisição dos imóveis com esforço comum e a forma de partilha dos 

bens.Considerando que as partes pugnaram pela oitiva de testemunhas, 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 de 

julho de 2020, às 16h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo as partes serem pessoalmente intimadas.Intimem-se as partes 

para apresentarem seus respectivos rol de testemunhas, no prazo 

disposto no artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão, bem como atender ao disposto no artigo 450 do Código de 

Processo Civil.Advirto que caberá aos advogados das partes informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, consoante o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 149828 Nr: 1182-26.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Andrade de Oliveira, Marcio 

Leandro Alves Peixoto, Breno Felipe Pereira Campos, José Andrade 

Cavalcante, Cleberson de Souza Cardoso, Rogério Neves da Silva, 

Horácio Teles Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT, Danilo Schembek Sousa - OAB:OAB/MT 19.907/O

 ...Outrossim, proceda-se a intimação dos advogados dos acusados 

ROGÉRIO NEVES DA SILVA e CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO, para 

apresentarem as devidas respostas à acusação. Destarte, considerando 

que devidamente citado o acusado BRENO FELIPE CAVALCATE, 

manifestou não condições de constituir advogado (fl. 318 verso), bem 

como ausente de Defensor Público na Comarca, nomeio para apresentar 

resposta à acusação do denunciado, a D. Advogada Militante nesta 

Comarca Dra. Dra. Nathalia Marcolino Morais – OAB/GO 54936, devendo a 

nobre causídica ser intimada da presente decisão.Desde já, arbitro em 01 

(um) URH os honorários advocatícios da profissional acima mencionada, 

conforme tabela da OAB/MT. Por derradeiro, cumpra-se integralmente a 

decisão exarada às folhas 311/316.Cientifique-se o Parquet.Intime-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo de Réu Preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146485 Nr: 2825-53.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinilha Pereira Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Filho Sousa Mendes - 

OAB:OAB/MT 23.288/O, Ariadne Sella Simões - OAB:OAB/MT 20.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , determino a reunião de ambos os feitos para julgamento 

conjunto.Saneamento do Feito:Não havendo questões preliminares ou 

prejudiciais do mérito a serem resolvidas, REPUTO SANEADO O FEITO, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.Como ponto 

controvertido, fixo a aquisição dos imóveis com esforço comum e a forma 

de partilha dos bens.Considerando que as partes pugnaram pela oitiva de 

testemunhas, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 14 de julho de 2020, às 16h30min. (Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo as partes serem pessoalmente 

intimadas.Intimem-se as partes para apresentarem seus respectivos rol de 

testemunhas, no prazo disposto no artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão, bem como atender ao disposto no 

artigo 450 do Código de Processo Civil.Advirto que caberá aos advogados 

das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, consoante o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se.Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147372 Nr: 3325-22.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Adriano do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5310 Nr: 3-73.1990.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Brasilina de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hans Norman Joesting - 

OAB:977-GO 1609-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 impulsiono estes autos a conclusão, tendo em vista que é público e 

notório que o advogado da requerente é valecido há mais de 

5(cinco)anos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33223 Nr: 1935-61.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Vieira de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19260 Nr: 144-91.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças dos Santos Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880, Thais Soares Azevedo - OAB:OAB/MT 

24163/O

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 87/92), ante a ocorrência do 

parcelamento realizado (art. 151, VI do CTN), pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, ocasião em que vencerá a última parcela do acordo firmado.

Ultrapassado o prazo, intime-se o Exequente para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal, sob pena deste juízo 
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entender que houve a integral quitação da dívida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20959 Nr: 1863-11.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o petitório retro, REDESIGNO o exame médico pericial a ser realizado 

pela perita ora nomeada às fls.115/116, Dra. Elieth Pereira dos Santos 

Rodrigues, para a data de 16 (dezesseis) de janeiro de 2020, às 15:30 hs 

(horário local), no PSF 1 – Vila Santo Antônio, município de São Félix do 

Araguaia/MT.

 No mais, expeça-se o necessário nos moldes do já determinado em fls. 

115/116.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20992 Nr: 1896-98.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a autarquia requerida não ofereceu objeção aos 

cálculos apresentados pela parte autora (fls.190-verso), HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls.188.

Com isso, determino a expedição dos RPV’s separadamente, referentes 

aos valores devidos à exequente e aos valores dos honorários 

sucumbenciais do causídico, conforme demonstrativo de cálculo de fls. 

188.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás eletrônicos, 

voltando-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141098 Nr: 3133-26.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT, Valtuir 

Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Roberto Junqueira 

Zoccoli Filho - OAB:18709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença 

combatida.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38990 Nr: 2711-90.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Ferreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a restabelecer o benefício de 

amparo social a pessoa portadora de deficiência em favor de Moisés 

Ferreira Barros, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, desde a data 

da cessação (11/05/2010), nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93. Por 

conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, independentemente do trânsito em julgado.Quanto as prestações 

vencidas desde então, serão devidos juros de mora de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), e 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. Quanto ao 

índice a ser aplicado, conforme fundamentado acima, difere-se para a 

fase de cumprimento de sentença, ocasião em que, provavelmente, 

haverá solução definitiva do STF sobre o Tema 810. ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPC.Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos. São Félix do Araguaia/MT, 19 

de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45012 Nr: 1451-07.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Bosco de Rezende, Alcinda Ribeiro Figueiredo, 

Santa Luzia Agropecuária LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Amélia Carvalho Rezende Nogueira, 

Joaquim Tertuliano Nogueira, José Tadeu de Rezende, Iza Maria Carvalho 

Rezende Prado, João Luiz do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco de Rezende - 

OAB:40974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Compulsando atenciosamente os autos, denota-se que em que pese o 

presente feito ter sido distribuído no ano de 2015, ainda não teve seu 

pedido inicial analisado pelos Magistrados anteriores.

Pois bem, necessário se faz chamar o feito à ordem a fim de submetê-lo a 

juízo inicial de admissibilidade.

Dito isto, denoto que os autores atribuíram o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil) reais como valor da causa, para fins fiscais.

Ora, o código de processo civil é claro ao estabelecer que o valor dado a 

causa deva corresponder ao proveito econômico perseguido.

Assim sendo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, atribuindo valor correto à demanda, com o 

consequente recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com arrimo no artigo 321 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43587 Nr: 631-85.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Barbosa, MEMB, ABMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Mendes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Badra Dib - OAB:5.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso III e §1°, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que o feito 

tramita sob o palio da justiça gratuita.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 19 de dezembro de 

2019.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42231 Nr: 2525-33.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Rodrigues Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106-A, Kerly Joana Carbonera - OAB:17107-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade à autora DIANA RODRIGUES MARINHO, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento administrativo do benefício (01/12/2010 – fl. 83), até 

a data da implantação do benefício (DIB: 01/06/2015 – fl. 120). Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso:Quanto as 

prestações vencidas entre a data do requerimento administrativo 

(01/12/2010) e a data da efetiva implantação do benefício (01/06/2015), 

serão devidos juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009), e correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela. Quanto ao índice a ser aplicado, conforme 

fundamentado acima, difere-se para a fase de cumprimento de sentença, 

ocasião em que, provavelmente, haverá solução definitiva do STF sobre o 

Tema 810. ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor 

da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São Félix do 

Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2019. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33457 Nr: 2179-87.2011.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Pereira Putencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Normas da CNGC, impulsiono estes 

autos a matéria para impreensa, com a finalidade de intimar o advogado da 

requerente para fornecer o n° da conta para expedição de alvará do 

pagamento dos RPVs de fls. 81/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132270 Nr: 2099-84.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAdS, ARAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo.P. R. I. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia - MT, 19 de Dezembro de 2019.JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20389 Nr: 1288-03.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, extingo o processo com exame do mérito. Sem custas e 

honorários, a teor do art. 18 da Lei 7.347/85.Decorrido o prazo recursal, 
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certifique-se o trânsito em julgado, e, após as anotações e baixas de 

estilo, arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.São Félix do Araguaia – MT, 19 de 

dezembro de 2019.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33154 Nr: 1864-59.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Rachid Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 33154

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Prefeitura Municipal 

de São Félix do Araguaia – MT em face de Noel Rachid Silva.

Após a decretada a nulidade da citação, o exequente informou o 

parcelamento do débito com o executado, requerendo a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário pelo prazo de 180 dias, o que foi deferido.

Em contínuo, o município exequente comunicou a quitação da dívida, 

requerendo a extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC (fls. 61).

 É o relato.

 Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida das 

CDA’s que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, à fl. 61, comunica a parte exequente a 

integral quitação do débito executado.

Dispositivo

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do CPC.

 Deixo de condenar em custas e honorários, haja vista que não houve 

pretensão resistida.

P.I.C.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 12 de dezembro de 2019.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147475 Nr: 3419-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Alves de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 147475

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Prefeitura Municipal 

de São Félix do Araguaia – MT em face de Marcelo Henrique Alves de 

Siqueira.

Após a decisão inaugural, antes que o executado fosse citado, o 

município exequente informou a quitação da dívida, requerendo a extinção 

do processo nos termos do art. 924, II do CPC (fls. 18).

 É o relato.

 Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida das 

CDA’s que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls.18, comunica a parte exequente 

a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 Sem condenação em custas e honorários, eis que o executado sequer foi 

citado.

 P.I.C.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 13 de dezembro de 2019.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147493 Nr: 3433-51.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Rachid Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 147493

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Prefeitura Municipal 

de São Félix do Araguaia – MT em face de Noel Rachid Silva .

Após o regular andamento do feito, a Exequente informa a quitação da 

dívida, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC 

(fls. 27).

 É o relato.

 Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida das 

CDA’s que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, à fl. 27, comunica a parte exequente a 

integral quitação do débito executado.

Dispositivo

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.I.C.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 10 de dezembro de 2019.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143589 Nr: 1038-86.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Luz Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Jesus Laurindo 

- OAB:18483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora nas custas e despesas 

processuais, observada a condição suspensiva de exigibilidade das 

obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que beneficiária da 
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justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.São Félix do 

Araguaia/MT, 19 de junho de 2019. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143589 Nr: 1038-86.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Luz Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Jesus Laurindo 

- OAB:18483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 143589

 Vistos, etc.

 Fl.93: Com razão a parte autora.

 Em que pese a sentença tenha julgado improcedente o pedido da autora, 

na Certidão de Publicação de Expediente disponibilizada no DJe nº 10520 

de 25/06/2019, constou equivocadamente o movimento “Com resolução do 

mérito- Procedência”.

 Inquestionável que o procurador da parte autora foi induzido em erro por 

tal equívoco, pois aparentemente a sentença teria sido favorável a seus 

interesses. Com isso, quando teve acesso aos autos, constatou que a 

sentença prolatada divergia da publicação no DJe, no entanto, já havia 

transcorrido o prazo recursal.

 Ora, a parte não pode ser prejudicada por um erro do sistema, sob pena 

de suprimir direito que lhe é constitucionalmente assegurado.

 Com isso, com vistas a sanar a irregularidade, a r. sentença de fls. 85/88 

será disponibilizada e publicada no DJe, com a reabertura de prazo para 

interposição de recurso de apelação pela parte autora, a contar da sua 

intimação.

 Outrossim, interposto recurso de apelação pela parte autora, sem nova 

conclusão, intime-se o INSS para, querendo, apresentar contrarrazões, 

nos termos do artigo 1.010 do CPC.

 Em contínuo, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 

3º, CPC), remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19/12/2019.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42225 Nr: 2520-11.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Denota-se que em fevereiro do corrente ano a denunciada constituiu 

advogado nos autos, conforme procuração de fls.123.

 Todavia, totalmente descabido o pedido do causídico, que mesmo tendo 

acostado instrumento de procuração, requereu autorização para 

apresentação de resposta à acusação, estando os autos paralisados há 

mais de 10 (dez) meses, aguardando manifestação.

Sendo assim, intime-se imediatamente o advogado subscritor da petição 

de fls. 122, via DJE, para que exerça seu mister, no prazo legal.

Às providências, independentemente de nova determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37414 Nr: 1317-48.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Borges de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestarem-se sobre o Laudo Pericial de 

fls. 109-113, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138974 Nr: 1819-45.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Mendes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte autora manifestou-se nos autos comunicando que não houve a 

implantação do benefício.

 Por sua vez, o INSS, através da Procuradoria Federal, informou às fls. 

140/145 que a determinação judicial para implantação do benefício deve 

ser dirigida, por meio de ofício através do JUSCONVÊNIO, diretamente a 

APS-ADJ de Cuiabá.

 Pois bem. Expeça-se oficio ao gerente executivo da Agência da 

Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais – APS-ADJ de 

Cuiabá, através do JUSCONVÊNIO, instruindo com os documentos 

declinados às fls. 144/145, determinando a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais).

 Sem prejuízo, intime-se novamente o INSS, por meio da Procuradoria 

Federal, para que providencie a implantação do benefício previdenciário no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais).

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 1449-23.2004.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalina Gomes dos Santos Erthal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A
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 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137146 Nr: 581-88.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Dado início ao cumprimento de sentença (fls. 69/75), foi 

determinada a intimação da autarquia requerida para, querendo, oferecer 

impugnação (fl. 76). Intimada, a autarquia requerida manifestou-se nos 

autos concordando com os cálculos apresentados pela parte autora (fl. 

76verso). Vieram-me os autos conclusos. Decido. Considerando a 

concordância da autarquia requerida/executada, homologo os cálculos da 

parte autora acostados aos autos às fls. 72/73. Considerando que o Dra. 

Ydiara Gonçalves das Neves juntou aos autos o contrato de honorários 

advocatícios (fls. 74/75), e constatando que ela representou os interesses 

da parte autora na ação de conhecimento e na execução do julgado, 

defiro o pedido de expedição do ofício requisitório destacando-se do valor 

principal a reserva dos honorários contratuais em nome da causídica, nos 

termos do artigo 22, §4°, da Lei n° 8.906/94 e artigo 5° da Resolução CJF 

n° 55/2019. Com isso, nos termos da cláusula IV do contrato, cabe à 

advogada da autora a reserva do importe de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o valor principal a título de honorários contratuais. Assim, nos 

termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeçam-se 

Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, nos seguintes 

termos: I)- 50% (cinquenta por cento) do valor principal (parcelas 

atrasadas) em nome da parte autora; II)- 50% (cinquenta por cento) do 

valor principal (parcelas atrasadas) a título de honorários contratuais, bem 

como o relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, em nome da 

causídica. Comunicado nos autos o depósito, nos termos do parágrafo 

único do artigo 906 do CPC, expeçam-se Alvarás de transferência 

eletrônica dos valores depositados. Após, tornem os autos conclusos 

para extinção pelo pagamento. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136195 Nr: 2316-93.2016.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA CONCEIÇÃO 

DA SILVA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Cientificado da sentença, o INSS apresentou o cálculo dos valores 

atrasados (fls. 109/110).

 Intimada, a parte autora concordou com os cálculos apresentados pela 

autarquia requerida, pugnando pela expedição dos RPV’s (fls. 111/112).

Expedidas as RPV’s (fls. 114/115) e acostado aos autos os comprovantes 

de depósitos (fls. 120/121), seguiram-se as expedições dos Alvarás de 

transferência eletrônica, referentes a parcela do valor principal em nome 

da parte autora, bem como dos honorários sucumbenciais e contratuais 

em favor do causídico, para as respectivas contas bancárias declinadas 

às fls. 116 e 125 (fls. 122/124 e 132).

 Intimada para requerer o que entendesse de direito, a parte 

autora/exequente manteve-se silente (fls. 133/135).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve as expedições 

dos respectivos Alvarás de transferência eletrônica dos valores 

depositados para as contas bancárias de titularidade da parte autora e de 

seu advogado, referentes a metade do valor principal (parcelas 

atrasadas) em favor da exequente, a outra metade referente aos 

honorários contratuais, bem como os honorários sucumbenciais, em favor 

do causídico (fls. 123/124 e 132).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42954 Nr: 202-21.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Costa, Hugo Barcelos Costa, 

Rosair Perez de Oliveira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A, Daniel Victor Farias Castro - OAB:17.609, José 

Henrique da Silva Vigo - OAB:MT/17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fls. 66/66verso, eis que não foram esgotados todos 

os meios hábeis para localização da parte executada,

 Consoante o disposto no artigo 256, §3º, do CPC, antes de proceder-se a 

citação por edital deve-se tentar a localização pessoal do demandado 

através da requisição de informações sobre seu endereço junto aos 

órgãos conveniados ao Juízo.

 Ocorre que, referida diligência sequer foi requerida a este juízo pela parte 

exequente. Desse modo, por ora, revela-se prematura a citação por edital.

 No mais, infere-se dos autos que a Cédula de Crédito Bancário, objeto da 

ação de execução, tem como vencimento a data de 23/02/2014.

 Por sua vez, a presente demanda foi ajuizada em 29/01/2015 e o 

despacho inicial que ordenou a citação prolatado em 04/03/2015 (fls. 

40/41).

 Contudo, decorridos mais de 05 (cinco) anos desde o vencimento da 

dívida e da propositura da ação, a parte executada ainda não foi citada.

 Em vista disso, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 487 

do CPC, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre a prescrição da pretensão.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45956 Nr: 1968-12.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Barros Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

 Após a decisão que homologou os cálculos apresentados pela autarquia 

embargante e determinou a expedição das RPV’s (fls. 16/17), a 

procuradora do autor/exequente/embargado informou o seu falecimento 

(fls. 19/22).

 Expedidas as RPV’s referentes ao valor principal - parcelas atrasadas em 

nome da cônjuge supérstite, Sra. Maria Barros Milhomem, bem como 

relativo aos honorários sucumbenciais em favor da causídica, foram 

juntadas aos autos da execução em apenso (código 45403 – fls. 24/25).

 Considerando que a execução tramita nos autos da ação de execução 

em apenso (código 45403), comprovado o pagamento, tornem os autos 

conclusos para o respectivo arquivamento.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45403 Nr: 1686-71.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Barros Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que houve a expedição das RPV’s relativas ao valor 

principal em nome da esposa do falecido autor/exequente e dos 

honorários sucumbenciais (fls. 24/25).

 Sendo assim, comprovado nos autos o depósito dos valores, expeçam-se 

Alvarás Eletrônicos.

 Após, tornem conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16215 Nr: 923-17.2008.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Vieira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que os valores relativos à execução principal – 

cumprimento de sentença foram devidamente quitados, conforme Alvarás 

de transferência eletrônica acostados aos autos às fls. 211/213.

 Em contínuo, a parte exequente atravessou petitório nos autos 

requerendo a execução complementar referentes aos períodos não 

implantados pelo INSS, após ter dado início ao cumprimento de sentença. 

Informa que o benefício deveria ter sido implantado a partir da liquidação 

da sentença com DIP em 29/01/2015, mas foi efetivamente implantado 

apenas em 09/03/2018. Com isso, requer o recebimento dos valores 

devidos neste período, no importe de R$ 28.439,18 (fls. 214/216).

 Intimado, o INSS manifestou-se nos autos concordando com o cálculo da 

execução complementar apresentado pela parte exequente às fls. 

215/216 (fls. 217/217verso).

 Decido.

 Diante concordância da autarquia requerida, homologo os cálculos da 

parte autora/exequente acostados aos autos às fls. 215/216.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se 

requisição de pequeno valor (RPV) em nome da parte exequente, 

referente ao valor dos atrasados, objeto da execução complementar (R$ 

28.439,18) (fls. 215/216).

 Comunicado nos autos o depósito, expeça-se Alvará de transferência 

eletrônica do referido valor para a conta bancária de titularidade da 

autora/exequente, declinada à fl. 207 (alínea “a”).

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33175 Nr: 1885-35.2011.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Gonçalves Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT 

Nº 9880, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 Vistos, etc.

 A parte autora/exequente apresentou planilha de cálculos às fls. 56/59.

 Intimado, o INSS concordou com os cálculos de fls. 56/59 (fls. 

60/60verso).

 Decido.

 Considerando a concordância da autarquia requerida, homologo os 

cálculos da parte autora/exequente acostados aos autos às fls. 56/59.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal – parcelas atrasadas- em nome da 

autora/exequente e o relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais 

em favor da causídica, nos termos do cálculo às fls. 56/59.

 Com isso, comunicado nos autos o depósito, expeçam-se Alvarás de 

transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do 

CPC.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14424 Nr: 1238-79.2007.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Gonçalves Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A execução tramita nos embargos à execução em apenso (código 

33175), onde foi determinada a expedição das RPV’s e, por conseguinte, 

dos respectivos alvarás.

 Com isso, comprovado o pagamento nos embargos, tornem os autos 

conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40844 Nr: 1406-37.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonia Carolina Claudio Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41269 Nr: 1768-39.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Avelino Nonemacher, Benedito Martins 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41270 Nr: 1769-24.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenilson Alves Azevedo, Mauri Paulo Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT19.077-A, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:17.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44890 Nr: 1375-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Xavier Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145146 Nr: 1962-97.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Nunes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta 

por Corina Nunes Carvalho, em face do INSS. Em sede de contestação, a 

autarquia requerida arguiu a prejudicial de mérito da prescrição 

quinquenal. Pois bem. Rejeito a prejudicial de mérito. Nas relações 

previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional não 

fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si não 

prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso de 

cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ.O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. In casu, 

não operou-se a prescrição quinquenal, uma vez que o benefício foi 

requerido em sede administrativa em 08/062017, tendo a presente 

demanda sido ajuizada em 17/07/2018. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, declaro saneado o feito e fixo como ponto controvertido a 

comprovação da qualidade de segurada especial da requerente e o 

cumprimento da carência legal exigida.A fim de fazer frente ao ponto 

controvertido, defiro a produção de prova testemunhal. Designo, para 

tanto, audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de julho de 2020 

às 15:00 hs (MT). Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Ainda, advirto o advogado da autora para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, § § 1º a 3º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a autarquia requerida 

da audiência ora designada.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13312 Nr: 130-15.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Ramos Neto, Marlene Ramos do Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidan Fontes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS BRASIL BORANGA - 

OAB:9357-B, JOSE GENILSON BRAYNER - OAB:19179-A, Simiramy 

Bueno de Castro - OAB:5880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão e julgo extinto o 

processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, observada a condição 

suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC). 

Deixo de condenar em honorários, diante da ausência de triangularização 

processual pela falta de citação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37723 Nr: 1607-63.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catharina Kolling Sluzarski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural por 

invalidez proposto por Catharina Kolling Sluzarski, por conseguinte, 

extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora nas custas e 

despesas processuais, observada a condição suspensiva de exigibilidade 

das obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12817 Nr: 1652-14.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Cezário de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por ANTONIO CEZÁRIO 

DE SOUZA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito dos valores, 

seguiram-se as expedições dos Alvarás de levantamento, referentes ao 

valor principal e dos honorários sucumbenciais (fls. 176, 183).

 Os Alvarás foram retirados e levantadas as respectivas quantias em 

15/07/2015 (valor principal) e 01/04/2016 (honorários sucumbenciais) (fls. 

176, 178/180 e 183).

 Intimada para requerer o que entendesse de direito, a parte 

autora/exequente manteve-se silente (fls. 188/190).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve a expedição dos 

Alvarás de levantamento dos valores em favor do autor/exequente e de 

sua advogada.

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31219 Nr: 2460-77.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Coelho dos Santos, JFFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, atenta a 

condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98, §3.º, do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 
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as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16174 Nr: 447-76.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: De Cujus Antônio Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Com efeito, a ora requerente comprovou a sua qualidade de companheira 

do falecido autor, acostando aos autos a Escritura Pública de União 

Estável e a Certidão de Casamento no religioso (fls. 153/154).A Certidão 

de Óbito, por sua vez, confirma que o “de cujus” deixou a companheira 

Ana Rosa da Silva e cinco filhos maiores (fl. 155). Em se tratando de 

causa previdenciária, em que se requer o pagamento de atrasados, 

determina o art. 112 da Lei nº 8.213 /91 que: "O valor não recebido em 

vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à 

pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei 

civil, independentemente de inventário ou arrolamento”. Neste contexto, a 

Sra. Ana Rosa da Silva informou que o INSS já lhe transferiu 

administrativamente o benefício, transformando a aposentadoria em 

pensão por morte. Do mesmo modo, comprovou o óbito do segurado 

(exequente) e a sua qualidade de cônjuge, razão pela qual DEFIRO o 

pedido de habilitação requerido pela companheira do falecido 

autor/exequente, Sra. Ana Rosa da Silva (fls. 149/156). Lado outro, 

verifica-se que houve a devolução da requisição de pagamento devido a 

erro no preenchimento, por ter englobado o valor principal e dos 

honorários sucumbenciais (fls. 144/146).Com isso, nos termos da decisão 

que homologou os cálculos de fls. 132v/134 (fls. 137/138), expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, referente ao valor 

destinado a advogada a título de honorários sucumbenciais, nos termos do 

artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor principal - 

parcelas atrasadas, determino a expedição de ofício requisitório 

(PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1° Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 535, §3.º, I, do CPC) em 

nome da Sra. Ana Rosa da Silva, companheira do falecido autor, uma vez 

que o valor do débito excede a 60 (sessenta) salários mínimos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42913 Nr: 172-83.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Pereira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - OAB:Mat:. 1873226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT 

Nº 9880, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 Vistos, etc.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito dos valores 

referentes às parcelas atrasadas e aos honorários sucumbenciais (fls. 

35/38 e 41/42), seguiram-se as expedições dos Alvarás de transferência 

eletrônica para a conta bancária de titularidade da advogada da autora, 

conforme requerido à fl. 48, que foram acostados às fls. 174/175 dos 

autos principais em apenso (código 14426).

 Quanto ao arguido à fl. 49, nos autos principais em apenso foi prolatada 

decisão determinando que o INSS comprove a implantação do benefício, 

sob pena de multa diária.

 Tendo em vista que a advogada da parte autora procedeu ao 

levantamento dos valores depositados, relativos às parcelas atrasadas 

em favor da autora e dos honorários sucumbenciais (Alvarás Eletrônicos 

às fls. 174/175 dos autos principais em apenso – código 14426).

 Conforme determinado na r. sentença (fls. 33/34), intime-se a advogada 

da parte autora, Dra. Daniela Caetano de Brito, via DJE, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, preste contas quanto ao repasse dos valores 

levantados, em favor da autora/exequente.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14426 Nr: 1277-76.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Comprovado nos autos os depósitos dos valores, seguiram-se as 

expedições dos Alvarás de transferência eletrônica para a conta bancária 

de titularidade da causídica (fls. 174/175), com poderes para receber e 

dar quitação (procuração à fl. 14).

 Em contínuo, a parte autora/exequente informou que não houve a 

implantação do benefício (fl. 179).

 Intimado (fl. 180), o INSS comunicou que foi solicitado e reiterado à 

APSADJ o cumprimento da obrigação, requerendo que o pedido fosse 

encaminhado diretamente ao Gerente da referida Agência (fl. 180verso).

 Em seguida a parte autora/exequente foi intimada para manifestar-se, no 

entanto, manteve-se silente (fls. 181/183).

 Pois bem. Expeça-se oficio ao gerente da Agência da Previdência Social 

de Atendimento das Demandas Judiciais – APS-ADJ de Cuiabá (endereço 

à fl. 180verso), através do JUSCONVÊNIO, instruindo com as cópias 

necessárias, determinando a implantação do benefício previdenciário no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Ou, caso já cumprida a obrigação, apresente nos autos documento 

comprobatório da implantação do benefício, no mesmo prazo.

 Sem prejuízo, intime-se novamente o INSS, mediante carga dos autos, 

para que providencie a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); 

ou, caso já cumprida a obrigação, apresente nos autos documento 

comprobatório da implantação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135255 Nr: 1656-02.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por Daniela Caetano de 
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Brito, em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados e 

representados nos autos.

Recebida a inicial, determinou-se citação do Estado executado (fl. 13).

Devidamente citado, o Estado executado não ofereceu embargos, 

concordando com a execução no valor de R$ 3.338,88, pugnando pela 

homologação do citado valor (fls. 24/26).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Conforme consignado no relatório, o Executado deixou de oferecer 

embargos, informando não se opor ao valor em execução declinado na 

inicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo do valor exequendo declinado 

na inicial (R$ 3.338,88).

 Assim sendo, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV, 

acompanhado das peças essenciais, atendendo ao disposto nos artigos 

3° e 4° do Provimento 011/2017 – CM.

 Advirto ao Sr. Gestor para que obedeça o procedimento estabelecido nos 

Provimentos n. 32/2018-CGJ e 11/2017-CM.

 Por fim, comprovado nos autos o depósito, expeça-se alvará eletrônico 

para levantamento do valor em favor da exequente.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20677 Nr: 1580-85.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.G. Rosa Madeireira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Oliveira - OAB:310453 

-Proc.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .A medida visa a realização de penhora de dinheiro nas contas bancárias 

do executado, sem a sua prévia ciência, pois, caso contrário, esvaziaria 

seus efeitos. Não obstante, esse procedimento não dispensou a prévia 

citação do executado (no processo de execução) ou mesmo a sua 

intimação (no cumprimento de sentença). Segundo o regramento 

estabelecido no Código de Processo Civil de 2015, o ato pelo qual não se 

deve dar ciência prévia é a ordem de penhora on line, e não a execução 

em si, que pressupõe antes a citação do devedor. Além disso, não se 

constata o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo 

para a autorização da indisponibilidade de bens antes de realizada a 

citação.Dito isto, INDEFIRO o pleito da exequente de bloqueio via 

BACENJUD de ativos financeiros em nome da parte executada (fls. 20, 

23/24). No mais, CITE-SE a parte executada por oficial de justiça 

(mandado), conforme requerido pela exequente, nos novos endereços 

declinados à fl. 60, para no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução oferecendo bens à penhora.Restando infrutífera a 

citação por Carta Precatória no primeiro endereço (Confresa/MT), sem 

nova conclusão, expeça-se mandado de citação da parte executada a ser 

cumprido no segundo endereço (São Félix do Araguaia/MT), intimando-se 

a parte exequente para recolher o valor da diligência caso necessário. 

Não se obtendo êxito na citação da parte executada nos endereços de fl. 

60, sem nova conclusão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito à regular tramitação do 

processo.Do mesmo modo, caso citada a parte executada mantenha-se 

inerte, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito à regular tramitação do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 1625-84.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC/15, dispõe que para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na 

execução.A medida visa a realização de penhora de dinheiro nas contas 

bancárias do executado, sem a sua prévia ciência, pois, caso contrário, 

esvaziaria seus efeitos. Não obstante, esse procedimento não dispensou 

a prévia citação do executado (no processo de execução) ou mesmo a 

sua intimação (no cumprimento de sentença). Segundo o regramento 

estabelecido no Código de Processo Civil de 2015, o ato pelo qual não se 

deve dar ciência prévia é a ordem de penhora on line, e não a execução 

em si, que pressupõe antes a citação do devedor. Além disso, não se 

constata o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo 

para a autorização da indisponibilidade de bens antes de realizada a 

citação. Dito isto, INDEFIRO o pleito da exequente de bloqueio via 

BACENJUD de ativos financeiros em nome da parte executada (fls. 20, 

23/24).No mais, CITE-SE o executado, por carta de citação com AR (art. 

8.º, I da LEF), no novo endereço declinado à fl. 20verso, para no prazo de 

05 (cinco) dias pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução oferecendo 

bens à penhora. Oferecidos bens à penhora, o oficial de justiça procederá 

à penhora de bens da parte executada, realizando-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora. O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41027 Nr: 1566-62.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joan Netto Barbosa, João Ribeiro Camelo, 

Gislane Gomes de Resende Barbosa, Joanir de Castro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Ao contrário do alegado pela parte exequente às fls. 80/81, as citações 

dos executados Gislaine Gomes de Resende Barbosa e Joanir de Castro 

Camelo restaram infrutíferas (fls. 77 e 79).

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias requerer o que entender de direito, com vistas a citação dos 

executados e regular prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136701 Nr: 228-48.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cientificado da r. sentença, o INSS apresentou planilha de cálculos dos 

valores devidos à parte autora, pugnando pela sua intimação e, em caso 

de concordância, a homologação (fls. 80/83).

 Assim, intime-se a parte autora para manifestar se concorda com os 

cálculos do INSS, acostados aos autos às fls. 82/83.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133554 Nr: 481-70.2016.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 65/69).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. Deverá, ainda, no mesmo prazo, acostar aos autos o 

comprovante de implantação do benefício, sob pena de multa diária.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20990 Nr: 1894-31.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzelina Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dado início ao cumprimento de sentença foi determinada a intimação da 

autarquia requerida para, querendo, oferecer impugnação (fl. 93/93verso). 

Intimada, a autarquia requerida deixou de oferecer impugnação (fl. 

94verso/95). Vieram-me os autos conclusos. Decido. Considerando a 

ausência de impugnação por parte do INSS, homologo os cálculos da parte 

autora/exequente acostados aos autos às fls. 87/88. Nos termos do artigo 

535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), referente ao valor dos honorários advocatícios 

sucumbenciais em nome do causídio. Quanto ao valor principal - parcelas 

atrasadas (R$ 84.474,26), necessário a expedição de ofício requisitório 

(PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1° Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 535, §3.º, I, do CPC), 

uma vez que o valor do débito excede a 60 (sessenta) salários mínimos. 

Considerando que a parte autora/exequente acostou aos autos contrato 

de honorários (fls. 90/91), nos termos do artigo 22, §4°, da Lei n° 8.906/94 

e artigo 5° da Resolução CJF n° 55/2019, defiro o pedido de expedição do 

ofício requisitório precatório destacando-se do valor principal a reserva 

dos honorários contratuais em favor do seu advogado (cláusula 3ª). 

Assim sendo, determino a expedição de ofício requisitório (PRECATÓRIO) 

ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° 

Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 535, §3.º, I, do CPC), e nome da parte 

autora, destacando-se a reserva dos honorários contratuais em nome do 

advogado, no percentual de 50% das parcelas atrasadas. No mais, nos 

termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, referente ao valor 

destinado ao advogado a título de honorários sucumbenciais (R$ 

1.862,60).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43229 Nr: 399-73.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braulina Rosa Glória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte autora/exequente apresentou demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito em relação ao 13º salário e 10% de honorários 

sucumbenciais, totalizando o valor de R$ 2.731,97 (fls. 35/37).

 Intimado, o INSS concordou com o cálculo apresentado pela parte 

autora/exequente (fl. 38verso).

 Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

 Considerando a concordância da autarquia requerida, homologo os 

cálculos da parte autora, no valor de R$ 2.731,97 (fls. 35/37). acostados 

aos autos às fls. 104/105.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor das parcelas atrasadas- 13º salário, em nome da 

autora/exequente (R$ 1.388,02), e o relativo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais em favor do causídico (R$ 1.343,95).

 Comunicado nos autos o depósito, expeçam-se Alvarás de transferência 

eletrônica dos valores, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do 

CPC.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13148 Nr: 1586-34.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Isaura Pereira de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA ISAURA 

PEREIRA DE AQUINO, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito dos valores, 

seguiram-se as expedições dos Alvarás de levantamento, referentes ao 

valor principal em nome da parte autora, bem como dos honorários 

sucumbenciais e contratuais, em favor da causídica (fls. 142, 144, 

159/160).

 Intimada para requerer o que entendesse de direito, a parte 

autora/exequente manteve-se silente (fls. 166/168).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve as expedições 

dos respectivos Alvarás, sendo o valor referente aos honorários 

sucumbenciais levantado em 2016 (fl. 144), e os valores relativos ao 

principal e parcela dos honorários contratuais transferidos para as contas 

bancárias de titularidade da parte autora/exequente e de sua causídica 

(fls. 148/150).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31642 Nr: 230-28.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Bráulio Vieira, Fátima Assaf Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alberto Montalvão Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Rage Assaf Vieira - 

OAB:13003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, e §3º, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento de eventuais custas processuais pendentes. P.I.C.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14692 Nr: 1522-87.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela da Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por ROSÂNGELA DA 

SILVA DE SOUZA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito, seguiram-se as 

expedições dos Alvarás de transferência eletrônica dos valores 

depositados, referentes ao valor principal em nome da parte autora, bem 

como dos honorários sucumbenciais, em favor da causídica.

 Intimada para requerer o que entendesse de direito, a parte 

autora/exequente informou a quitação da execução, requerendo a 

extinção do feito (fl. 159).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve as expedições 

dos respectivos Alvarás de transferência eletrônica dos valores para a 

conta bancária declinada à fl. 151, relativos ao principal (parcelas 

atrasadas) e honorários sucumbenciais.

Seguiu-se manifestação da parte autora/exequente comunicando a 

quitação e requerendo a extinção do feito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17030 Nr: 1839-51.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Gomes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 O município exequente atravessou petição nos autos requerendo a 

penhora do imóvel localizado nesta urbe, sobre o qual recai a dívida de 

IPTU, ora em execução. Contudo, não apresentou a matrícula do imóvel e 

nem identificou o seu respectivo registro e características, bem como não 

comprovou ser de propriedade da executada.

 Outrossim, consta dos autos Certidão do 1º Tabelionato e Registro de 

Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia atestando que não foi 

encontrado nenhum imóvel matriculado em nome da executada nesta 

Serventia Registral (fl. 34).

 Sendo assim, intime-se o município exequente para que junte aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel sobre o qual requer que recaia a penhora, 

com vistas a comprovação de que a titularidade do domínio pertence à 

executada.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137139 Nr: 575-81.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Gomes dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA JOSÉ 

GOMES DOS REIS, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito dos valores, a 

parte autora informou as contas bancárias para expedição dos alvarás de 

transferência eletrônica (fls. 113).

 Após a expedição dos Alvarás e a transferência eletrônica dos valores 

depositados para a conta bancária de titularidade da autora e do seu 

advogado (fls. 119/120 e 123), intimada para requerer o que entendesse 

de direito, a exequente manteve-se silente (fl. 126/128).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve a expedição dos 

Alvarás de transferência eletrônica dos valores depositados, para as 

contas bancárias de titularidade da autora/exequente e do seu causídico 

(fls. 119/120 e 123).

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13970 Nr: 784-02.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimadas para pronunciar-se sobre os cálculos, a autarquia requerida 

manteve-se silente e a autora concordou (fls. 165verso e 167/171). 

Vieram-me os autos conclusos.Decido. Os autos foram encaminhados ao 

contador judicial que apresentou planilha de cálculo atualizado do débito, 

com as devidas retificações e deduções identificadas e determinadas na 

decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 

160/161 e 164/165verso). Isto posto, homologo os cálculos do contador 

judicial às fls. 164/165verso, sendo o valor de R$ 3.921,58, referente aos 

atrasados, e o valor de R$ 2.536,30, relativo aos honorários 

sucumbenciais. Considerando que o Dra. Aparecida Voine de Souza Neri 

juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios (fls. 

168verso/169), e constatando que ela representou os interesses da parte 

autora na ação de conhecimento e na execução do julgado, defiro o 

pedido de expedição do ofício requisitório destacando-se do valor principal 

a reserva dos honorários contratuais em nome da causídica, nos termos 

do artigo 22, §4°, da Lei n° 8.906/94 e artigo 5° da Resolução CJF n° 

55/2019. Assim, nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo 

Civil, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

nos seguintes termos: I)- 50% (cinquenta por cento) do valor principal 

(parcelas atrasadas) em nome da parte autora; II)- 50% (cinquenta por 

cento) do valor principal (parcelas atrasadas) a título de honorários 

contratuais (cláusula VI do contrato), bem como o relativo aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, em nome da causídica. Comunicado nos 

autos o depósito, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do CPC, 

expeçam-se Alvarás de transferência eletrônica dos valores. 

Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146415 Nr: 2780-49.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL, RRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Execução de Alimentos proposta por Renan Reis 

Santos, representado pela genitora Raiane Reis Luz, em desfavor de 

Ezequiel Celestino dos Santos.

À fl. 36, a parte requerente, assistida pela Defensoria Pública, informou 

não ter mais interesse no prosseguimento do feito, dado o fato de as 

partes terem entrado em comum acordo a respeito dos alimentos, 

requerendo a homologação da desistência da ação (fls. 21/22).

 Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório.

Decido.

 Como se vê, a parte exequente não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, razão pela qual requer a desistência da ação.

 Dispõe o artigo 775 do CPC que “o exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”.

 Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, em se tratando 

de processo de execução, o demandado (executado) não precisa 

manifestar seu consentimento para que a desistência acarrete a extinção 

do feito.

 No processo de execução o consentimento do executado para que a 

desistência acarrete a extinção do feito é necessário somente nos casos 

em que tenha sido oferecida impugnação ou embargos tratando de matéria 

de mérito (caso versar sobre questões meramente processuais, a 

anuência do executado não é necessária). Ainda assim, a oposição do 

executado não pode se dar de forma injustificada.

 No caso em comento sequer houve o oferecimento de embargos.

 Assim, diante do pedido expresso de desistência da ação, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

 Dispositivo

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 775 e 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

 P.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142110 Nr: 218-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarimaru Hukanaru Karaja, BHK, WKK, MHdH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haratuma Kumana Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, não consta dos autos nenhuma informação de que a 

intimação tenha chegado aos destinatários, nem que o requerido tenha 

sido efetivamente citado. Não havendo citação, consequentemente, não 

há falar em revelia. Outrossim, compulsando os autos constata-se que o 

endereço da parte requerente fica localizado em outra Comarca. Em pese 

tenha também declinado na inicial o endereço da FUNAI desta urbe, os 

alimentandos e sua genitora, na verdade, têm como domicílio município 

pertencente a outro Estado da Federação. Observa-se que tanto a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1415 de 1782



autora como o requerido residem na Aldeia Santa Isabel na Ilha do 

Bananal, localizada no município de Lagoa da Confusão no Estado de 

Tocantins. Em outras palavras, a Aldeia em que reside a parte requerente 

fica localizada no município de Lagoa da Confusão/TO, que não pertence à 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Impende registrar que a lei prevê 

como foro competente para processar e julgar as ações de alimentos o de 

domicílio dos alimentandos. De modo que, não cabe a parte escolher onde 

irá propor a demanda.É certo que o foro estabelecido no artigo 53, II, do 

CPC, é regra de competência territorial, portanto relativa. Contudo, 

segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência na 

ação que discute alimentos é absoluta sempre que tutelar interesse de 

menor, a teor do artigo 147 do ECA. Assim sendo, tratando-se de 

competência absoluta, a sentença prolatada por juízo diverso do 

legalmente previsto estará inevitavelmente fulminada pela nulidade e, por 

conseguinte, será inexequível. DecidoDiante disso, com fulcro no artigo 

53, II, do CPC e artigo 147 do ECA, DECLINO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA 

deste Juízo para processamento e julgamento do presente feito, 

determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da 

Confusão/TO, com as cautelas e anotações necessárias. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se.À Secretaria para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 458-27.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Maria Siqueira de Morais Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:OAB/MT 24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação visando a percepção do benefício assistencial de 

amparo social à pessoa com deficiência.

 Realizado o exame médico pericial, o laudo foi acostado aos autos às fls. 

144/147, sobre o qual manifestou-se a parte autora às fls. 148/151.

 Outrossim, constata-se que ainda não houve a realização do Estudo 

Socioeconômico pela Assistente Social, conforme determinado na decisão 

às fls. 132/133.

 Com isso, DETERMINO a realização de Estudo Socioeconômico pela 

Assistente Social credenciada ao Juízo, que deverá atentar-se à situação 

socioeconômica na qual a requerente está inserida, se ela possui meios 

de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, se faz 

uso frequente de medicamentos e, neste caso, qual o valor aproximado 

destes, se reside em moradia própria, os bens que compõem seu 

patrimônio, a condição e renda aproximada do grupo familiar e quantas 

pessoas trabalham ou recebem benefício da Previdência Social, a 

hipossuficiência financeira e vulnerabilidade social, além de qualquer outra 

informação que julgar necessária. O laudo deverá ser aportado aos autos 

no prazo de 20 (vinte) dias.

 À Secretaria para as expedições necessárias, com vistas à intimação da 

Assistente Social para realização do Estudo Socioeconômico.

Com a juntada aos autos do Estudo Socioeconômico, sem nova conclusão, 

intimem-se a parte autora para manifestar-se sobre o mesmo, bem como a 

autarquia requerida para pronunciar-se sobre referido Estudo e sobre o 

laudo pericial de fls. 144/147.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

Tudo cumprido, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 2207-84.2013.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Magalhães, Anagela Fernanda 

Sabadini Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705 - 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID n° 38401

 Vistos, etc.

Com razão o Leiloeiro às fls. 48/51. A finalidade da presente missiva diz 

respeito a avaliação e praceamento de apenas parte da área, num total de 

100 hc, conforme termos de fls. 31/32, e não da sua integralidade.

Dessa forma, Determino nova avaliação do imóvel indicado – matrícula 

10.117, apenas com relação a parte ideal correspondente a 100hc da área 

total, devendo ser intimado o Executado Júlio Cézar, os demais 

proprietários da área, Clodoaldo Antunes Guimarães e Roberto de Souza 

Ribeiro, além de suas respectivas cônjuges, observando as disposições e 

as diligências contidas nos artigos 835, §3º e 831, todos inseridos no 

Código de Processo Civil.

 Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando cópia da decisão de 

determinara a penhora do imóvel, eis que inexistente nos autos.

Tudo cumprido, intime-se o Leiloeiro nomeado para que exerça seu mister.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 09 de janeiro de 2020.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145542 Nr: 2232-24.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o mandado de fls. 45, nesta data será 

devolvido para Central de Mandados, para o devido cumprimento, sob o 

número de controle de mandado 21602.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145908 Nr: 2480-87.2018.811.0017

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frankislei Martins da Silva, Maria de Lourdes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus de Arnou Martins Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE EXPOSTO, julgo procedente o pedido para que os herdeiros 

FRANKISLEI MARTINS DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA 

possam efetuar o levantamento das quantias deixadas pelo falecido junto 

ao Banco do Brasil, agência 1135-5, conta corrente nº 5.244-2, bem como 

PASEP n. 1.088.453.326-0, ressalvando-se, por derradeiro, os direitos de 

terceiros eventualmente não “citados” para o processo, ou de eventuais 

interessados não mencionados, aplicando-se, havendo provocação, o 
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disposto no art. 553 do CPC. II. Expeça-se alvará para levantamento de 

valores, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada um dos 

requerentes.III. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.IV. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.V. Transitada em julgada à ação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13771 Nr: 601-31.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:2376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora, observada a condição suspensiva de 

exigibilidade dos ônus sucumbenciais, eis que beneficiária da justiça 

gratuita (art. 98, §3º, CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14714 Nr: 1518-50.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Paz Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Realizado o exame médico pericial, o laudo foi acostado aos autos às fls. 

173/177.

Intimada para se pronunciar sobre o laudo pericial encartado aos autos, a 

parte autora manteve-se silente (fls. 178/179).

 Verifico que ainda não houve a intimação da autarquia requerida, uma vez 

que a advogada Dra. Thais Soares Azevedo requereu vista dos autos no 

balcão da Secretaria em 21/10/2019, contudo, os levou em carga. Razão 

pela qual foi intimada, via DJe, para restituir o processo em cartório, sob 

pena de aplicação das sanções legais; tendo-o devolvido em 18/12/2019.

 Com isso, intime-se o INSS mediante remessa dos autos para 

manifestar-se sobre o laudo pericial.

 No mais, considerando que a comprovação da qualidade de segurada 

especial (trabalhadora rural) é um dos requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria rural por invalidez.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01/04/2020 às 

18:10 hrs (MT).

 Intime-se a parte autora, através de sua causídica, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência.

 Advirto a advogada da parte autora para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada.

 Intime-se a autora da audiência designada, nos termos do artigo 385 do 

CPC.

 Intime-se a autarquia requerida da data designada para a audiência de 

instrução.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20946 Nr: 1850-12.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósitos dos valores, a 

parte autora atravessou petitório nos autos requerendo a expedição dos 

alvarás em nome do advogado e constando o autor como beneficiário, 

identificando a conta bancária para ser efetivada da operação (fl. 140).

 Defiro o pedido de fl. 140, uma vez que o autor conferiu poderes ao seu 

advogado para efetuar levantamento de valores e quantias depositadas 

judicialmente, receber e dar quitação, conforme procuração acostada aos 

autos à fl. 11.

 Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 906 do CPC, expeçam-se 

Alvarás de transferência eletrônica dos valores depositados para a conta 

bancária de titularidade do causídico indicada à fl. 140.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31449 Nr: 2658-17.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eutália Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A autarquia requerida apresentou as razões da apelação, ressaltando, em 

sede preliminar, que, desde já desistia do recurso caso a parte contrária 

aceitasse a atualização dos valores atrasados de acordo com a 

literalidade da redação do art. 1.º-F da Lei 9.494/97 (fls. 168/172).

 Em contínuo, a parte autora manifestou-se nos autos concordando com 

os termos propostos pelo INSS quanto a atualização de acordo com o art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, bem como apresentou demonstrativo de cálculo, 

nestes termos, requerendo o cumprimento da sentença (fls. 175/178).

 Decido

 Diante da manifestação preliminar de desistência do recurso pela 

autarquia requerida e a concordância da parte autora com os termos 

propostos, CERTIFIQUE o Sr. Gestor o trânsito em julgado da r. sentença.

 Assim, nos termos do art. 535 do CPC, INTIME-SE o INSS, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43093 Nr: 299-21.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Neri - OAB:8740-A/MT

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que já houve o levantamento do valor dos honorários 

sucumbenciais da ação principal pela causídica (fl. 51).

 Quanto ao valor principal (parcelas atrasadas) em favor da parte autora, 

o ofício requisitório precatório foi expedido e juntado aos autos da ação 

principal em apenso (código 12900 – fl. 116). Devendo-se, com isso, 

aguardar a informação do respectivo depósito, para a expedição do 

alvará.

 No mais, a parte autora atravessou petitório nos autos requerendo a 

expedição da RPV referente aos honorários sucumbenciais arbitrados na 

sentença que julgou improcedentes os embargos, apresentando 

demonstrativo de cálculo atualizado (fls. 55/59).

 Assim, intime-se o INSS para informar se concorda com o cálculo do valor 

dos honorários sucumbenciais de fls. 57/59 ou para oferecer impugnação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12900 Nr: 1672-05.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que após expedida a RPV (fl. 117), o comprovante de 

depósito e o respectivo alvará de transferência eletrônica do valor dos 

honorários sucumbenciais da ação principal foram acostados aos autos 

dos embargos à execução em apenso (Código 43093 – fls. 48 e 51).

 Quanto ao valor principal (parcelas atrasadas) que ensejou a expedição 

de ofício requisitório Precatório (fl. 116), ainda não consta a informação do 

seu depósito.

 Assim, comprovado nos autos o depósito (valor do precatório), 

expeça-se alvará eletrônico.

 No mais, resta pendente também o pagamento dos honorários 

sucumbenciais arbitrados na sentença que julgou improcedentes os 

embargos, tendo a parte exequente atravessado petitório nos autos dos 

embargos em apenso, apresentando demonstrativo de cálculo atualizado. 

Com isso, foi prolatada decisão determinando a intimação do INSS, 

devendo-se aguardar sua manifestação para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141355 Nr: 3290-96.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zely Pereira de Jesus Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, bem como 

informou que o benefício não foi implantado pelo INSS (fls. 77/81).

 Assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. DETERMINO ainda que, no mesmo prazo, o INSS comprove nos 

autos a implantação do benefício previdenciário, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais).

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12818 Nr: 1633-08.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Xavier Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o retorno dos autos ao juízo de origem, intime-se a parte 

autora para informar se o benefício foi implantado, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20962 Nr: 1866-63.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Tolêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Infere-se dos autos que já houve a expedição do ofício requisitório 

(Precatório), referente ao valor principal – parcelas atrasadas, bem como 

da requisição de pequeno valor, relativa aos honorários sucumbenciais 

(fls. 190/191).
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 Em contínuo, a parte autora atravessou petitório nos autos requerendo a 

expedição dos alvarás em nome do advogado e constando a autora como 

beneficiária, identificando a conta bancária para ser efetivada a operação 

(fls. 192/193).

 Defiro o pedido de fl. 193 (item “c”), uma vez que a autora conferiu 

poderes ao seu advogado para efetuar levantamento de valores e 

quantias depositadas judicialmente, receber e dar quitação, conforme 

procuração acostada aos autos à fl. 11.

 Assim, comunicado nos autos os depósitos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 906 do CPC, expeçam-se Alvarás de transferência 

eletrônica dos valores depositados para a conta bancária de titularidade 

do causídico indicada à fl. 193 (item “c”).

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13515 Nr: 299-02.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Sofires de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural por 

invalidez proposto por Nilda Sofires de Araújo, por conseguinte, extingo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a autora nas custas e despesas 

processuais, observada a condição suspensiva de exigibilidade das 

obrigações decorrentes da sua sucumbência, eis que beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146079 Nr: 2577-87.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Caetano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de 

ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do STJ), 

entendo que o valor atribuído à causa pelo embargante (R$ 20.000,00) não 

estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico almejado pela parte.

 De acordo com o entendimento consolidado do C. STJ, em ação de 

embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o bem levado a 

constrição, não podendo exceder o valor da dívida.

In casu, o embargante alega ser legítimo proprietário e possuidor de 50% 

do imóvel penhorado nos autos código 4336, com 5.5058 hectares, objeto 

da matrícula n. 11.869 do CRI da Comarca de São Félix do Araguaia, que 

lhe fora dado em pagamento pelo Sr. Aldecides Milhomem de Cirqueira.

 Logo, inquestionável que o valor atribuído à causa pelo embargante está 

incorreto.

Ora, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem cuja 

exoneração da constrição judicial se persegue, uma vez que este é o 

proveito econômico pretendido pelo embargante.

 Desta forma, conforme disposto nos artigos 292, §3.º e 321 do CPC, 

determino que a parte autora emende à inicial retificando o valor da causa 

e, por conseguinte, efetue o recolhimento das custas e taxas judiciais 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito sem exame do mérito.

 Findo o prazo, certifique, e tornem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141329 Nr: 3268-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

Interposto recurso de apelação pelo embargante (fls. 74/89) e 

apresentada as contrarrazões às fls. 92/99.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com os 

cumprimentos deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31984 Nr: 596-67.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Veras de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimado, o INSS informou a implantação do benefício e discordou dos 

cálculos da Contadoria do Juízo, apresentando demonstrativo atualizado 

dos valores devidos, pugnando pela sua homologação (fls. 126verso e 

130/132).

 Seguiu-se manifestação da parte autora concordando com os cálculos 

apresentados pelo INSS, requerendo a homologação e as expedições 

necessárias (fl. 134).

 Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

 Considerando a concordância da parte autora, homologo os cálculos da 

autarquia requerida acostados aos autos à fl. 132.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal – parcelas atrasadas- em nome da autora (R$ 

17.432,48), e o relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em 

favor da causídica (R$ 1.743,25).

 Comunicado nos autos o depósito, sem nova conclusão, nos termos do 

parágrafo único do artigo 906 do CPC, expeçam-se Alvarás de 

transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária 

indicada à fl. 134, eis que a procuradora tem poderes para efetuar 

levantamento, receber e dar quitação (procuração à fl. 15).

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44976 Nr: 1423-39.2015.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emival Pereira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida, Nilva Maria Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de Busca e Apreensão dos autos, perda do 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4336 Nr: 897-29.2002.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rita Maranhão Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:OAB/MT 24310/A, Washington Renato Rodrigues Aguiar 

Belem - OAB:23558/O

 Vistos, etc.

 Dra. Daniela Caetano de Brito requereu a execução da sentença no que 

se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 830/832).

 Intimado, o executado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença 

(fls. 858/863), que fora rejeitada na decisão às fls. 918/921.

 Formalizada a penhora e avaliação do imóvel (fls. 943/947), o executado 

foi intimado, através de seu causídico, para se manifestar, nos termos do 

artigo 841, §1º, do CPC (fls. 956, 964), contudo, manteve-se silente (fl. 

965).

 Referida determinação foi disponibilizada no DJe nº 10378 de 14/11/2018 

e publicada no dia 16/11/2018.

 Em contínuo, a exequente Daniela Caetano de Brito manifestou-se nos 

autos requerendo a adjudicação do bem pelo valor da avaliação (fls. 

966/967 e 1013).

 Diante disso, nos termos do artigo 876, §1º, I, do CPC, intime-se o 

executado, através de seu advogado via DJe, para manifestar-se sobre o 

pedido de adjudicação formulado pela exequente, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40891 Nr: 1452-26.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 92/94).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 151153 Nr: 2162-70.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS, GGdS, LVPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Jaqueline Gomes Ponte - OAB:OAB/MT 

26237/O, JARBAS COSTA BATISTA - OAB:24731/O, MÁRCIO 

CASTILHO DE MORAES - OAB:24310/A

 Vistos.

Analisando as defesas apresentadas pelos Réus (fls. 102/103 e 106/107), 

constato que não foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não 

encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e 

dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de maio de 2020, às 

13h00min (MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intime-se a patrona dos Réus Arthur Brito dos Santos e Lucas Vinicius 

Pereira Reis para que junte o instrumento procuratório nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42871 Nr: 146-85.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ilário Sousa da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

São Félix do Araguaia, 16 de dezembro de 2019.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17891 Nr: 804-22.2009.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Sebastião Francisco de 

Souza, Elicélio Américo da Silva, Emivaldo de Castro e Silva, Conceição 

Pereira de Souza, Luciene Batista da Conceição, Espólio de Sebastião 

Pires Gabriel, Francisca Maria Barros Christichini, Arlindo José Barboza 

Filho, Eudete Alves Maciel, Flávio Roberto Santin, Francisco Alves dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14.375/MT, Débora Simone Rocha Faria - OAB:4.198, Jorge 

Aldair Carvalho - OAB:15.122

 Vistos, etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mário Cézar Barbosa; 

Emivaldo de Castro e Silva; Conceição Pereira de Souza; Elicélio Américo 

da Silva; Sebastião Francisco de Souza; Eudete Alves Maciel; Luciene 

Batista da Conceição; Arlindo José Barbosa Filho; Flávio Roberto Santin; 

Francisca Maria Barros Christichini; Sebastião Pires Gabriel e Francisco 

Alves dos Reis, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

imputando aos denunciados a prática do crime de responsabilidade 

descrito no artigo 1°, I do Decreto-Lei n° 201/67, praticado em concurso 

material por 101 (cento e uma) vezes c/c art. 288, caput, do Código Penal, 

também realizado em concurso material.

No que tange aos Réus, Luciene Batista da Conceição, Arlindo José 

Barbosa Filho; Flávio Roberto Santin; Francisca Maria Barros Christichini; 

Sebastião Pires Gabriel e Francisco Alves dos Reis, foi certificado às fls. 

4.305 o decurso do prazo, os quais não manifestaram aos autos.

Razão essa que se nomeou para patrocinar o interesse dos citados 

acimas a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (folhas 4.306 

verso), ocasião em que foram os autos remetidos à instituição.

O representante da Defensoria Pública requereu que fossem intimados os 

respectivos denunciados, para que compareça ao Núcleo da Defensoria 

Pública desta Comarca, para que possa ser avaliada a possibilidade de 

serem assistidos por aquele Órgão (fl. 4.307/4.308).

 Assim sendo, intimem-se pessoalmente os denunciados Flávio Roberto 

Santin; Francisca Maria Barros Christichini; Sebastião Pires Gabriel; 

Francisco Alves dos Reis; Luciene Batista da Conceição e Arlindo José 

Barbosa Filho, para que compareçam ao Núcleo da Defensoria, para que 

seja apreciada a possibilidade de serem beneficiários de atuação daquela 

instituição.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137614 Nr: 951-67.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de designação de instrução processual 

criminal para esta data, com 18 (dezoito) testemunhas a serem ouvidas e 

03 (três) Réus a serem interrogados, dos quais dois destes encontram-se 

reclusos (cód. 151153), necessitando de maior celeridade em seu 

julgamento, bem como em virtude da readequação de pauta, considerando 

o grande volume de processos que assolam esta vara, a presente sessão 

deve ser realocada para outra data.

Nestes termos, REDESIGNO o julgamento do Réu pelo Tribunal Popular 

para o dia 08 de outubro de 2020, às 08h30min. (Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se 

fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9108 Nr: 56-29.2005.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdeni Souza Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136009 Nr: 2186-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Rosa, Evandro Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Defiro o pedido da parte exequente.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Defiro de igual modo, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD.

 O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD também segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45694 Nr: 1840-89.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilma Pereira dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo, independentemente 

de nova determinação.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137660 Nr: 988-94.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fátima Batista Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 70/74).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138382 Nr: 1495-55.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Pereira Pinto Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 86/89).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141356 Nr: 3291-81.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Pereira Putencio Pugas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, bem como 

informou que não houve a implantação do benefício (fls. 73/77).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução. Determino ainda que, no mesmo prazo, apresente nos autos 

documento comprobatório da implantação do benefício, sob pena de multa 

diária.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10289 Nr: 1156-19.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nac. de Desenv. da Educação - FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida, Mansur Marciano 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Cebrian Toscano - 

OAB:6455/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 É cediço que a penhora deve recair somente sobre os bens que bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 
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honorários advocatícios (art. 831, CPC).

 Ocorre que, a parte exequente requereu a penhora de imóveis em nome 

do executado José Antônio de Almeida, porém, deixou de apresentar o 

cálculo atualizado do valor em execução (fls. 141/141).

 Com isso, antes de analisar o pedido de fls. 141/142, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13670 Nr: 502-61.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Morais Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - OAB:44.094/SP, 

Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MANOEL MORAIS 

FILHO, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito dos valores, 

seguiram-se as expedições dos Alvarás de levantamento, referentes ao 

valor principal e dos honorários sucumbenciais (fls. 149/150).

 Intimada para requerer o que entendesse de direito, a parte 

autora/exequente manteve-se silente (fls. 188/190).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve a expedição dos 

Alvarás de transferência eletrônica dos valores depositados para a conta 

bancária declinada pela parte autora/exequente (fls. 148/150).

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16284 Nr: 1110-25.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Pereira dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo, independentemente 

de nova determinação.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40859 Nr: 1421-06.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Guilherme Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Adorno de Sousa, José Ayres 

Sobrinho, Paulo Rodrigues Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emir Abrão dos Santos - 

OAB:OAB-SP 205.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que somente o requerido Paulo Rodrigues Matos foi citado (fl. 

72).

 Intimada, a parte autora requereu a citação dos demais requeridos via 

correios, ressaltando a isenção no recolhimento das custas, visto ser 

beneficiária da justiça gratuita (fl. 82).

 Assim, nos termos do artigo 246, I, do CPC, expeçam-se Cartas de 

Citação dos demais requeridos pelo correio, com aviso de recebimento, 

nos endereços declinados na inicial, para apresentação de resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência de 

que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” 

(CPC, art. 344).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20976 Nr: 1880-47.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por PEDRO MOREIRA DE 

SOUZA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Expedidas as RPV’s (fls. 158/159) e comprovado nos autos o depósito 

dos valores (fls. 161/161verso), a parte autora/exequente informou a 

conta bancária para expedição dos alvarás de transferência eletrônica (fl. 

162).

 Após a expedição dos Alvarás e a transferência eletrônica dos valores 

depositados para a conta bancária declinada nos autos (fls. 163/164), 

intimada para requerer o que entendesse de direito, o exequente 

manteve-se silente (fls. 165 e 168).

A COREJ, por sua vez, comunicou o levantamento dos valores 

depositados (fls. 166/167).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve a expedição dos 

Alvarás de transferência eletrônica dos valores depositados, para a conta 

bancária de titularidade do advogado do exequente (fls. 163/164).

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45124 Nr: 1518-69.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Brasil Telecom Telefonia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT, Rogério Caetano de Brito - OAB:OAB/MT 16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para declarar inexistente o débito imputado ao 

autor na notificação de cobrança e boleto às fls. 11/12, referente ao ano 

de 2012, objeto de contrato de linha telefônica móvel supostamente 

firmado entre o autor e a requerida. Por conseguinte, extingo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC. Condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos dos artigos 85, §2.º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. No mais, providencie a Serventia a retificação do 

nome da empresa requerida, a fim que passe a constar OI MÓVEL S/A. 

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141289 Nr: 3246-77.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Paula Lico Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias de Sousa Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pois bem. Como se sabe, para a concessão da Assistência Judiciária 

Gratuita, em tese, é medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e 

a efetiva comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes 

autos, não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque o objeto em litígio é um imóvel rural com área 

expressiva de 120 (cento e vinte) hectares Além disso, o autor afirma que 

desenvolve no local a criação de bovinos. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando a 

mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e com o registro do INDEA/MT referente ao cadastro 

do quantitativo de bovinos de sua propriedade, bem como outro 

documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da 

Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e 

custas processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43580 Nr: 629-18.2015.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias de Sousa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Paula Lico Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da notícia do falecimento do autor, expeça-se mandado de 

intimação do seu espólio ou herdeiros, no endereço do “de cujus” 

declinado na inicial, para que promovam a respectiva habilitação nos autos 

caso haja interesse na sucessão processual, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do 

artigo 313, §2.°, II, do CPC.

 Sem prejuízo, intime-se o advogado do falecido autor, via DJe, para 

havendo interesse na sucessão processual, promova a habilitação dos 

herdeiros nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, instruindo o pedido com 

os documentos necessários, sob pena de extinção do processo sem 

exame do mérito, nos termos do artigo 313, §2.°, II, do CPC.

 Tudo cumprido, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146252 Nr: 2666-13.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Jacó Muchel, Elba Camelo da Silva, Dalma 

Camelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Carneiro dos Santos, Ladislau Carneiro 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Renato Rodrigues 

Aguiar Belem - OAB:23558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, INDEFIRO a tutela antecipada requestada.Em 

conformidade com a atual normativa do Código de Processo Civil que 

consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

determino a Remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem 

presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Sr.ª Gestora do 

Centro, para oportunizar lhes a conciliação.Proceda-se o Sr. Gestor ao 

necessário para a realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo 

Carta Precatória para o convite das partes, se necessário.Em havendo 

conciliação, volvam-me os autos conclusos para deliberação. Cite-se e 

intimem-se, devendo as partes esclarecerem, no prazo de 10 dias, sobre 
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eventual desinteresse na tentativa de conciliação.Restando infrutífera a 

tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, 

devendo a parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob pena de, não 

o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.Após, intime-se a parte autora 

para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente 

impugnação. Intimações e diligências necessárias.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43384 Nr: 488-96.2015.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Rodrigues Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hiran Leão Duarte - 

OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

YAMAHA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO Ltda. ingressou com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de 

ABIMAEL RODRIGUES BARROS.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 44 verso), com isso deve se impor a extinção do feito com base no 

artigo 485 do inciso VIII do CPC.

Outrossim, não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem 

como ausente de contestação juntada nos autos.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no CPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a parte Requerente interesse no prosseguimento do 

feito, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do 

feito, nos termos requeridos de fl. 44.

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45318 Nr: 1631-23.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Silva Putêncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O v. acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu 

provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para 

assim julgar procedentes os pedidos formulados na peça inicial (fls. 

66/71).

 Diante da comunicação do trânsito em julgado do v. acórdão (fl. 76), 

intime-se a parte requerida, via remessa dos autos, para que querendo se 

manifeste nos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Ultrapassado o prazo: com manifestação, tornem os autos conclusos; sem 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21062 Nr: 1966-18.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fl. 123, do Tribunal 

Regional Federal, que desproveu o recurso, remetam-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 2207-84.2013.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Magalhães, Anagela Fernanda 

Sabadini Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705 - 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Avaliação da área que será praceada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39120 Nr: 2821-89.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853 MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Honda S/A, 

em face de Alessandra Nunes Pereira, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Houve a expedição de Carta Precatória para cumprimento da liminar de 

busca e apreensão do bem e de citação do devedor fiduciante (fls. 39/41).

Solicitadas informações sobre o seu cumprimento (fls. 45/47), o juízo 

deprecante informou que apesar de intimada, a parte autora deixou de 

providenciar o depósito da diligência necessária para cumprimento do ato 

deprecado e, com isso, devolveu a missiva (fls. 48/66).

 Intimada para manifestar-se sobre a devolução da missiva, a parte autora 

requereu que fosse efetuadas pesquisas perante os órgão conveniados 

para obtenção do endereço da requerida (fls. 69/70); o que foi indeferido 

à fl. 71.

E contínuo, o banco autor manifestou-se nos autos requerendo o bloqueio 

do veículo, com o lançamento da restrição de transferência e 

licenciamento(fls. 72 e 76).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Infere-se dos autos que a carta precatória expedida para a Comarca de 

Ribeirão Cascalheira/MT para cumprimento da liminar de busca e 

apreensão do bem e citação da devedora foi devolvida, pois o banco autor 

deixou de providenciar o depósito do valor da diligência para cumprimento 

do ato deprecado (fl. 63).

O banco autor foi intimado, através de seu advogado, mediante publicação 

no DJE nº 9394 do dia 09/10/2014, para recolher o valor da diligência, por 

meio de deposito identificado e vinculado ao processo código 34781 (fls. 

50verso, 53, 55).

 Não cumprido (fl. 57), em 23/04/2015 o juízo deprecado determinou a 

reiteração da intimação da parte autora para recolher o valor das custas 

da missiva, sob pena de devolução (fls. 58). Referida decisão foi 

publicada no DJE nº 9522 em 28/04/2015 (fl. 60).

 Em que pese tenha sido devidamente intimado, o requerente deixou 

novamente de recolher as custas e a taxa judiciária da carta precatória (fl. 

61), razão pela qual o juízo deprecado determinou a devolução da missiva 

(fls. 63/66).

 Intimado para manifestar-se acerca da devolução da carta precatória, o 

banco autor requereu que fosse efetuada pesquisa do endereço da 

requerida junto aos órgãos conveniados. Ocorre que, a devolução da 

missiva não decorreu da ausência de localização da requerida no 

endereço indicado pelo autor, mas sim pela ausência de depósito da 

diligência para cumprimento do ato deprecado.

 Preceitua o artigo 82 do CPC que “Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento desde o início até a sentença final, ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título.”

 Patente a desídia e indiferença do requerente na condução do feito, 

deixando de cumprir providência necessária ao desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Verifica-se que decorridos mais de 05 (cinco) anos, a parte autora não 

promoveu a citação da requerida, deixando de recolher as custas e taxa 

judiciária da Carta Precatória. Ainda, intimada da devolução da missiva em 

2017, não depositou o valor da diligência e requereu nova expedição, 

inviabilizando, assim, o cumprimento da liminar de busca e apreensão do 

veículo e citação da devedora.

 Desta forma, não existe compatibilidade lógica para o prosseguimento por 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo, motivo por que, com fundamento no princípio da eficiência e da 

racionalização do serviço, deve este ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas a cargo do autor.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41253 Nr: 1753-70.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Bandeira Cruz, Raimundo Filho Bandeira 

Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi 

Araguaia, em face de Clecio Bandeira Cruz e Raimundo Filho Bandeira 

Cruz.

 Em petitório acostado aos autos às fls. 110/114, as partes informaram a 

composição amigável, requerendo a extinção do feito com fulcro no artigo 

924, II, do CPC.

 Decido

As partes manifestaram-se em conjunto nos autos, informando que a 

exequente aceitou em pagamento a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), mediante quitação de boleto com vencimento em 

20/02/2019. Com isso, requereram a extinção da execução dada a 

satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais pendentes a cargo dos executados.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140784 Nr: 2952-25.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17950/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo Réu ELIEL DA SILVA 

ARAÚJO (fls.46/47), não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do artigo 410 e ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Fevereiro de 2020 

(dois mil e vinte) às 15h30min.(Horário de Cuiabá/MT).

No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 
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impertinentes ou protelatórias. Além disso, os esclarecimentos de peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive expedindo-se 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Intimem-se.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43665 Nr: 670-82.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Lopes Ribeiro, João Martins Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos que as tentativas de citação dos executados, Jonas 

Lopes Ribeiro e João Martins Evangelista, nos endereços fornecidos pelo 

autor restou infrutífera, eis que não localizados.

 Com isso, o autor atravessou petitório requerendo a citação por Edital, 

sem demonstrar ou requerer qualquer outra diligência no sentido de 

localizá-los. (fl. 78).

Assim, indefiro o pedido de fl. 78, eis que não foram esgotados todos os 

meios hábeis para sua localização.

Vale lembrar que, existem outros instrumentos que possibilitam a pesquisa 

de endereço dos quais não se valeu a parte autora.

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, forneça o endereço correto da parte executada ou requeira 

o que entender de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33736 Nr: 2466-50.2011.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herberto Edson Machado Stefani, Teresinha Marlene 

Scheufler Stefani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miro Jesse, Milton Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger da Silva Corrêa - 

OAB:41.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

Certifique a secretaria o trânsito em julgado da sentença de fls. 48/49 

Verso.

No mais, Desapense os presentes autos e remeta-o ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13166 Nr: 1573-35.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Coelho Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimado, o INSS comunicou que foi solicitada a reativação do benefício de 

aposentadoria rural por idade, com DIP em 01/06/2017 (fls. 195/195verso).

 Assim, intime-se a parte autora para que informe se houve o 

restabelecimento do benefício e/ou para requerer o que entender de 

direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13448 Nr: 267-94.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireni Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A parte autora/exequente atravessou petitório nos autos requerendo a 

execução complementar da sentença, haja vista que, o INSS deixou de 

implantar o benefício quando intimado. Com isso, requer o recebimento dos 

valores devidos no respectivo período, apresentando demonstrativo de 

cálculo (fls. 151/154).

 Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139926 Nr: 2402-30.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

101/104).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 
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autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42814 Nr: 94-89.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Rodrigues de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Holenverger - 

OAB:17584, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condeno o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, a conceder ao autor Lindomar 

Rodrigues de Moraes o benefício de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência (LOAS), de acordo com o art. 20 da Lei n° 8.742/1993, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, a contar da data do requerimento 

administrativo do benefício (07/11/2014). Por conseguinte, extingo o feito 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do 

trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de 

referido comando.Quanto as prestações vencidas desde então, serão 

devidos juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009). A correção monetária incide a 

partir do vencimento de cada parcela. Quanto ao índice a ser aplicado, 

conforme fundamentado acima, o STF firmou a tese relativa ao Tema 810, 

estabelecendo o IPCA-E como índice de correção monetária. Mas, com a 

interposição de embargos de declaração visando a modulação dos efeitos 

para aplicação do referido índice e, por conseguinte, a suspensão da 

aplicação da tese, deve-se aguardar o Tema 810 transitar em 

julgado.Diante do decaimento mínimo do pedido, CONDENO o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de 

acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43501 Nr: 570-30.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireni Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que houve o levantamento dos valores relativos às parcelas 

atrasadas e aos honorários sucumbenciais, cujos alvarás foram 

acostados às fls. 141 e 147 dos autos principais em apenso (código 

13448), que, em contínuo, foram arquivados.

 Todavia, a parte autora/exequente solicitou o desarquivamento dos autos 

e, em contínuo, manifestou-se nos autos principais em apenso, 

requerendo a execução complementar, tendo em vista que o benefício não 

teria sido implantado. Com isso, foi determinada a intimação do INSS para 

oferecer impugnação.

 Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141689 Nr: 3492-73.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Maria Marques Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 83/87).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45551 Nr: 1775-94.2015.811.0017

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sérgio Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A Quarta Câmara Cível do TJMT negou provimento ao agravo de 

instrumento interposto pelo autor, mantendo a decisão agravada que 

indeferiu o pedido de tutela antecipada (fls. 69/79).

 Em contínuo, a parte autora foi intimada, através de seu advogado via 

DJe, para manifestar-se no presente feito, requerendo o que entendesse 

de direito contudo, manteve-se inerte (fls. 80/82).

 Referida intimação foi disponibilidade no DJe nº 10070 de 28/07/2017 e 

publicada no dia 31/07/2017. Verifica-se que, desde então, já 

transcorreram-se mais de 02 (dois) anos sem que o autor tenha se 

pronunciado nos autos, estando o feito paralisado; o que revela o seu 

desinteresse no prosseguimento da demanda.

 Assim, intime-se a parte autora pessoalmente, através de seu 

representante Sérgio Alves de Freitas, no endereço profissional declinado 

na inicial (Av. Dom Pedro Casaldália, n. 240, Vila São José, São Félix do 

Araguaia/MT) para que manifeste-se nos autos informando se ainda tem 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 

485, §1º, do CPC.

 Cumprida a diligência e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142856 Nr: 644-79.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Ferreira Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

126/129).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44561 Nr: 1205-11.2015.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:OAB/MT 24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM-SE requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132682 Nr: 2329-29.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francelina Alves Piagem de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestarem-se sobre o Laudo Pericial de 

fls 253-257, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39526 Nr: 296-03.2014.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12.406-A - MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o fito de intimar a parte Requerente, conforme 

decisão de fls. 62, no prazo de 48 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36839 Nr: 754-54.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Xavier de Faria, Luzirene Ribeiro 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Euripes Ferreira Gomes - OAB:4.429 - GO, 

Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 Com razão o patrono dos Réus às fls. 280/281.

Assim, considerando a regularidade na defesa dos Acusados, revogo o 

último parágrafo da decisão de fls. 279, uma vez que não há necessidade 

de intimação pessoal dos acusados quando estes possuem defensores 

regularmente constituídos (art. 420, II).

Dessa forma, certifique a Secretaria o Trânsito em Julgado da sentença de 

pronúncia.

Após, Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requer diligências (art. 422 do CPP).

 Por fim, volvam-me os autos conclusos para deliberação, bem como 

preceitua o art. 423 do Código de Processo Penal.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39916 Nr: 612-16.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Vistos.Diante a manifestação do causídico do condenado à folha 142, 

homologo a desistência no prosseguimento do recurso interposto pelo 

acusado (fl.140), diante a ausência de interesse, neste sentido:56022172 

- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. 

POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. CONFORMISMO COM 

O TEOR DA SENTENÇA. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DA COMBINAÇÃO DO ART. 501 DO CPC COM O ART. 3º DO 

CPP. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DESNECESSIDADE DE 

CONCORDÂNCIA DO RECORRIDO. VONTADE QUE DEVE SER 

RESPEITADA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO 

DA APELAÇÃO. 1. O direito de recorrer é disponível, excetuado para o 

ministério público. E o fato de desistir da apelação revela, justamente, a 

vontade de não querer o prosseguimento do apelo, devendo, de pronto, 

ser acolhido o pleito, sem haver maiores indagações, mormente porque a 

sua homologação prescinde de anuência do recorrido, além de se tratar 
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de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, por nítida ausência, 

in casu, de interesse de agir em âmbito recursal. 2. Reza o art. 501 do 

código de processo civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º 

código de processo penal o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a 

anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 3. 

Encontrando-se os advogados do recorrente devidamente constituídos 

nos autos, com poderes especiais, deve-se acolher o manifesto pedido de 

desistência do recurso de apelação, diante da patente demonstração da 

falta de interesse de se prosseguir com o processo, devendo, pois, o 

apelo não ser conhecido. (TJPB; ACr 001.2006.011662-9/002; Rel. Des. 

Leôncio Teixeira Câmara; DJPB 21/11/2008; Pág. 6). (Grifo nosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 419-69.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdML, RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia e, por consequência:I) - CONDENO a 

acusada CIRENE DE MEZES LARCERDA, com incurso na pena prevista 

nos artigo 168, §1º, III, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, (contra 

vítima Marcos Antônio), e por uma vez, na forma do art. 69 (em relação a 

vítima Antonio Monteiro), ambos do CP, nos termos do artigo 387 do Código 

de Processo Penal;II) – ABSOLVER o acusado RAIMUNDO PERREIRA 

LACERDA pelo crime previsto no artigo 168, do Código Penal, nos termos 

do artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Razão pela qual, passo a 

dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. e para o crime de apropriação 

indébita em desfavor de ANTÔNIO MONTEIRO DOS SANTOS em 1 (um) 

ano e 04 (quatro) meses de reclusão; Aplicando a regra do concurso 

material, fica a ré condenada a pena privativa de liberdade de 02 (dois) 

anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Considerando o 

disposto no artigo 72 do Código Penal, condeno a ré ao pagamento 39 

(trinta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato.Pena definitiva.Condeno a ré a pena 

definitiva de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 

e 39 (trinta e nove) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato. SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam: 1)- 

prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos vigente à época da 

execução da pena, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será 

destinado a entidade pública ou privada com fins sociais, a ser definido na 

audiência admonitória;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20768 Nr: 1671-78.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Bom Futuro Ltda-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a pesquisa de bens do executado via sistema INFOJUD. A 

pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e não 

mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências, em gabinete.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21133 Nr: 2037-20.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Peres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por JOAQUIM PERES DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 195/196) 

e os respectivos Alvarás de liberação dos valores (fls. 207/208).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 12/06/2019, conforme se verifica 

aos documentos aportados às folhas 207/208.

Em contínuo, intimado a parte autora para requerer o que entender por 

direito, deixou transcorrer o prazo, como se verifica a certidão de fl. 213.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147296 Nr: 3274-11.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A da Silva Comércio ME, Espólio de 

Orisvaldo Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 133881 Nr: 712-97.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a pesquisa de bens do executado via sistema INFOJUD. A 

pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e não 

mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências, em gabinete.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135070 Nr: 1527-94.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dantes Umberto Lasse - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a pesquisa de bens do executado via sistema INFOJUD. A 

pesquisa será feita mediante convênio firmado com essa instituição e não 

mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD segue em anexo.

Em razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e 

cautelas para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências, em gabinete.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139924 Nr: 2400-60.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Leão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo (fl.114).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.117/123), remetam-se os autos ao e. TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136118 Nr: 2253-68.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julimar Soares Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, descreve como infração a ausência de recolhimento do 

ICMS e o enquadramento legal no art. 17, XI, da Lei 7.098, bem como a 

penalidade do art. 45, I, d, da Lei 7.098/98. Também identifica o número da 

CDA e do processo administrativo, a data da inscrição e o valor original da 

dívida (fls. 06verso e 07verso). Do mesmo modo, descrimina a forma de 

cálculo, percentual e índice de correção monetária, juros e multa 

incidentes sobre a dívida, apontando os respectivos dispositivos legais (fl. 

07verso). Ainda traz demonstrativo de cálculo declinando o número da 

infração, a data do fato gerador e da constituição do crédito, o valor 

original e os consectários legais aplicados (fl. 06). Outrossim, o único 

instrumento necessário a propositura da ação é a certidão de dívida ativa, 

produzida pela própria Fazenda exequente e que goza de presunção de 

certeza, liquidez e exigibilidade, sendo dispensada qualquer outra prova 

quanto a existência e exigibilidade do crédito. Ora, meras alegações sem 

qualquer respaldo não são capazes de afastar a certeza e liquidez do 

título. Portanto, não há falar em nulidade da CDA. CONCLUSÃO Diante do 

exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta, mantendo 

íntegro o processo executivo. Intimem-se as partes acerca da decisão. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140969 Nr: 3061-39.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzeny Arantes do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

103/106).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145033 Nr: 1890-13.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Marta Tragino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 93/96).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35022 Nr: 1083-03.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Pires de Sousa, MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moacir Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

JEANNE RENATA COSTA SILVA - OAB:46218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Cordeiro dos Santos 

- OAB:32.383/GO

 Vistos, etc.

Considerando o despacho do juízo deprecado à fl. 113, que avaliou 

divergência no mandado encaminhado para intimação do executado, e 

para tanto, devolveu a este juízo.

 Assim sendo, atento ao indicado na folha 113, bem como a decisão deste 

juízo de fl. 105, proceda a intimação do Executado para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento do débito em atraso, no montante de 

R$: 54.954,06, (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro 

reais e seis centavos), bem como os que se vencerem no curso da 

execução, sob pena de ser-lhe decretada a sua prisão civil.

Ultrapassado o prazo assinalado, intime-se a parte autora para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Atente-se senhor gestor, aos documentos necessários para o seu 

deslinde, em especial, o assinalado na fl. 113.

Outrossim, DETERMINO a expedição de ofício à empresa Traçados 

Construções e Serviços, situado à Rua Dr. João Caruso, n. 683, Industrial, 

Erechim – RS, CEP: 99700-000, para que informe a este juízo se o 

Executado ainda encontra-se laborando na Empresa.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Por fim, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 2085-37.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Isabel Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:3594

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:I)- DECLARAR inexistente o 

débito relativo a vinculação da autora ao quadro de associada da AABB 

após 03/02/2011 e, consequentemente, CONDENAR a parte requerida a 

pagar a autora os valores que lhe foram descontados e não estornados 

após esse período, devidos em dobro, na forma do parágrafo único do 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do 

desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ), o que será apurado em liquidação 

de sentença; II)- CONDENAR a parte requerida a pagar a autora, a título de 

indenização por danos morais, o importe de 04 (quatro) salários mínimos, 

que corresponde ao valor de R$ 4.156,00 (quatro mil, cento e cinquenta e 

seis reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos dos artigos 85, §2.º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5864 Nr: 866-72.2003.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.S. ICHIKAWA BENEFICIAMENTO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte exequente para obtenção dos endereços dos 

executados junto aos Órgãos conveniados a este Juízo (fl. 149/150).

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

No mais, providencie a Secretaria o cadastramento no sistema dos 

advogados do banco exequente, conforme requerido às fls. 146 e 149.

 Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140693 Nr: 2885-60.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS, MCPSK, EPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 É cediço que a penhora deve recair somente sobre os bens que bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC).

 Ocorre que, a parte exequente requereu a penhora on line de dinheiro em 

nome do executado e, caso infrutífera, a pesquisa de bens na Receita 

Federal e no Ciretran em nome do mesmo, contudo, deixou de apresentar 
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o cálculo atualizado do valor em execução (fl. 22).

 Com isso, antes de analisar o pedido de fl. 22, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 2057-06.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricia Bezerra Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente para, querendo, 

manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140314 Nr: 2647-41.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Claudino de S. Oliveira - 

OAB:23969, Manoel Ornellas de Almeida - OAB:2030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O que a parte embargante demonstra é o inconformismo com a Sentença. 

Em verdade, busca o embargante a rediscussão da matéria de fundo da 

sentença, com o intuito de reverter o julgado e obter uma decisão 

favorável aos seus interesses, situação essa que não se admite em sede 

de embargos declaratórios, mas de recurso próprio com o escopo em se 

modificar a decisão. Pois, embargos de declaração, para obterem 

sucesso, devem se restringir às hipóteses previstas no art. 1022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, mostrando-se imprescindível a 

demonstração dos vícios ali enumerados. Não se admitem embargos de 

declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou completar 

o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo. Assim, o não provimento 

deste recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam 

a reformar a decisão atacada, pelo reexame da matéria. Dessa forma, 

inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal aclaratória, 

tampouco teratologia que enseje a recepção do efeito infringente, 

resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de Declaração. 

Decido Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a 

sentença combatida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41348 Nr: 1841-11.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Caetano da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Vistos, etc.

Declaro encerrada a instrução processual, devendo ser intimadas as 

partes para oferecerem alegações finais escritas, no prazo sucessivo de 

5 (cinco) dias a começar pela acusação.

Decorrido o prazo, com ou sem as alegações, retornem os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da Meta – 02/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33226 Nr: 1938-16.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainiel de Oliveira Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Sem êxito, proceda-se a pesquisa de bens da parte executada via 

sistema INFOJUD. A pesquisa será feita mediante convênio firmado com 

essa instituição e não mediante ofício.

O resultado da pesquisa pelo sistema INFOJUD seguirá em anexo. Em 

razão disso, PROVIDENCIE a Serventia as devidas anotações e cautelas 

para que o presente feito trâmite em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45351 Nr: 1647-74.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Gomes Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134075 Nr: 855-86.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Matelândia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134469 Nr: 1120-88.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deovaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18194 Nr: 1190-52.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Martins Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a transferência da 

propriedade da motocicleta declinada na inicial para o nome do requerido, 

e para condená-lo a responder solidariamente com o autor pela dívida 

oriunda do inadimplemento do IPVA e licenciamento, bem como pelas 

multas por infração de trânsito, desde o ano de 2004 até a data da 

transferência da titularidade no órgão executivo de trânsito, assegurado o 

exercício do direito de regresso pela via própria. Por consequência extingo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma 

das partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações 

decorrentes da sua sucumbência, eis que o autor é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC). Expeça-se ofício ao 

DETRAN/GO determinando que providencie a transferência da propriedade 

da motocicleta Honda/CBX 200 Strada, ano 1999, cor vermelha, placa 

KDZ-2115 – Aragarças/GO, Chassi nº MC27E-X015867, para o nome do 

requerido João Carlos da Silva, portador do CPF nº 495.945.671-04 e RG 

785081 SSP/MT, sem prejuízo da manutenção de eventuais restrições 
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existentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20948 Nr: 1852-79.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirley Garcia de Almeida, Sirley Garcia de Almeida Luz, 

Luciano Garcia de Almeida, Douglas Garcia de Almeida, Ezerli Garcia de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

139/158).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12620 Nr: 1419-17.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucílio de Assis Boranga Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos.

Quanto ao pedido de fl. 125/126: Determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação ao veículo indicado pela parte exequente à fl. 

125, por meio do Sistema RENAJUD, devendo ser procedida à penhora do 

mesmo após avaliação, intimando-se a executada para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Impende registrar que a inserção da constrição por meio do sistema 

RENAJUD independe da lavratura de termo/auto de penhora, servindo o 

extrato de inclusão em anexo como tal.

 Outrossim, de acordo com o artigo 871, IV, do Código de Processo Civil, 

dispensa-se a atuação de Oficial de Justiça ou de avaliador quando o 

valor de mercado do veículo possa ser obtido através da consulta a 

órgãos oficiais ou de anúncios de vendas, como sucede com o preço 

médio de veículos apresentado pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas, conhecido por “Tabela FIPE”.

 Contudo, realizada a consulta não foi possível obter a avaliação por órgão 

oficial, tendo em vista que o ano de fabricação do veículo é 1976.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente o valor médio de mercado do referido veículo, mediante 

consulta a anúncios de vendas, caso ainda tenha interesse na sua 

penhora e em seu leilão.

 Cumpra-se.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34165 Nr: 182-35.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Humberto Salviano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte exequente requer a penhora do imóvel indicado à fl. 51, alegando 

ser uma área de posse do executado, bem como a penhora on line pelo 

BacenJud e de veículos via sistema Infojud (fl. 55).

Indefiro o pedido da parte exequente para penhora do imóvel indicado à fl. 

51, eis que ausente comprovação da propriedade ou da posse do bem 

pelo executado.

 Por sua vez, defiro os demais pedidos.

 Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome do executado, e em havendo valores, que 

seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, nos 

termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera ou insuficiente a penhora “on line”, proceda-se a 

busca de veículos registrados em nome da parte executada junto ao 

RENAJUD, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134445 Nr: 1105-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani Luiz da Silva Soares, Nilo Dias Carvalho, 

Osterno Pereira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte exequente formulado à fl. 60.

A pesquisa para obtenção dos endereços dos executados será realizada 

junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´
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 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133819 Nr: 670-48.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guabi Nutrição e Saúde Animal S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Eduardo D F Figueiredo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, a exequente não identificou o nome do representante legal da 

empresa executada, nem declinou o seu CPF; o que inviabiliza qualquer 

medida neste sentido. Outrossim, a constituição do título executivo não 

decorreu de condenação proferida pelo magistrado, como acontece na 

ação de cognição, mas sim devido a inércia do devedor que não efetuou o 

pagamento e nem opôs embargos. Como não houve pretensão resistida 

por parte da empresa requerida/executada, que citada deixou de oferecer 

embargos ou manifestar-se nos autos, entendo que não se aplica o 

disposto no artigo 274, parágrafo único, do CPC. Assim, considerando que 

a intimação da parte executada restou infrutífera. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o endereço 

atualizado da empresa executada ou de seu titular, ou requeira o que 

entender de direito. De outra parte, impende registrar que tratando-se de 

firma individual há confusão patrimonial entre a empresa e seu titular e, por 

conseguinte, não existe distinção para efeito de responsabilidade entre a 

firma e a pessoa física. No entanto, cabe a exequente declinar o nome e 

CPF do titular da empresa executada para viabilização do bloqueio de 

ativos financeiros e constrição de bens em seu nome. Decorrido o prazo 

supracitado, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138142 Nr: 1352-66.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber Tirawa Masion Karajá, Leandro 

Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:OAB/MT 23625/O

 Decisão

Vistos, etc.

Tendo em vista a comunicação de ausência do Defensor Público nesta 

Comarca a partir de 07 de janeiro de 2020 (em anexo), nomeio para 

patrocinar a defesa dos denunciados EBER TIRAWA MASION KARAJÁ e 

LEANDRO FERNANDES DA SILVA, a D. Advogada Militante nesta Comarca 

Dra. Jeanne Renata Costa Silva – OAB/MT 26308/B, devendo a nobre 

causídica ser intimada da presente decisão.

 Registre-se que a nomeação se presta apenas para a apresentação de 

alegações finais, ante a ausência de Defensor Público na Comarca.

Desde já, arbitro em 02 (dois) URH’s os honorários advocatícios da 

profissional acima mencionada, conforme tabela da OAB/MT.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145471 Nr: 2181-13.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperatica de Crédito Livre Admissão Brasileira LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Nascuitti Curado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme certificado à fl. 42, a citação da executada restou infrutífera.

 Em relação ao pedido da parte exequente (fls. 43/44), o art. 854, do CPC, 

dispõe que para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

A medida visa a realização de penhora de dinheiro nas contas bancárias 

do executado, sem a sua prévia ciência, pois, caso contrário, esvaziaria 

seus efeitos.

 Não obstante, esse procedimento não dispensou a prévia citação do 

executado (no processo de execução) ou mesmo a sua intimação (no 

cumprimento de sentença).

 Segundo o regramento estabelecido no Código de Processo Civil, o ato 

pelo qual não se deve dar ciência prévia é a ordem de penhora on line, e 

não a execução em si, que pressupõe antes a citação do devedor.

Além disso, não se constata o perigo de dano concreto ou risco ao 

resultado útil do processo para a autorização da indisponibilidade de bens 

antes de realizada a citação.

 Dito isto, INDEFIRO o pleito da exequente de bloqueio via BACENJUD de 

ativos financeiros em nome da executada.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente o endereço atualizado da executada ou requeira o que 

entender de direito, com vistas a citação e regular prosseguimento do 

feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 1388-50.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Ferreira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de remoção da 

inventariante Josilene Coelho de Souza e nomeio em substituição a 

herdeira ÂNGELA MARIA FERREIRA NEVES. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente incidente, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários, por se 

tratar de mero incidente processual.Certifique-se o teor desta sentença 

nos autos do inventário (Principal - Cód. 19853), trasladando-se cópia e 

prossiga-se naquele feito.Transitada em julgado, desapense-se este 

incidente e arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40649 Nr: 1250-49.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Victor de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 41.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45634 Nr: 1824-38.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kênia Wanderley Branco - 

OAB:19109/GO

 Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado de fl. 18, Desapense os presentes 

autos e remeta-o ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135026 Nr: 1497-59.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soares Rodrigues & Soares Rodrigues LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34753 Nr: 808-54.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente para, querendo, 

manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33276 Nr: 1988-42.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.O exequente manifestou-se nos autos informando o 

falecimento do executado, requerendo a retificação do polo passivo para 

constar o espólio, bem como a pesquisa e bloqueio via Renajud e Infojud 

sobre os bens do espólio do executado (fls. 41/42). Contudo, o exequente 

não apresentou documento comprobatório do falecimento do executado, 

nem identificou e qualificou o inventariante, representante do espólio. Ora, 

o espólio é o conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo "de 

cujus" e que responde pelas suas dívidas. Incumbe ao inventariante 

representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, nos termos dos 

artigos 75, VII e 618, I, do Código de Processo Civil. Ao passo que, caso a 

partilha já tenha sido efetuada, não há possibilidade do espólio figurar no 

polo passivo.A habilitação consiste no procedimento especial que tem por 

fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual interrompido 

pela morte de uma das partes. Diante do alegado falecimento do 

executado no curso do processo, o procedimento de habilitação torna-se 

indispensável para operar a sucessão processual, consoante o disposto 

nos artigos 687 e 779, II, do CPC. Segundo o artigo 313, I, c/c §2º, I, do 

CPC, compete ao demandante a regularização do polo passivo e promover 

a citação/intimação do espólio, através da inventariante, ou dos herdeiros. 

Inclusive, o diploma processual permite que o juiz suspenda o processo, 

concedendo um prazo para adoção dessa providência. Desse modo, com 

o falecimento do executado, o município exequente deve realizar 

diligências para correção da sujeição passiva, verificando a existência de 

inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução. 

Diante disso, intime-se o exequente para que, no prazo de 02 (dois) 
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meses, apresente documento comprobatório do óbito do executado e 

promova a respectiva sucessão processual com a habilitação do espólio, 

representado pelo inventariante, ou dos herdeiros/ sucessores do 

devedor, nos termos do artigo 313, I, c/c §2º, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42123 Nr: 2438-77.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por JOÃO FERREIRA DO 

CARMO, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 11/14) e 

os respectivos Alvarás de liberação dos valores (fls. 144/145 – Autos 

cód. 16170, apenso).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 19 de dezembro de 2017, 

conforme manifestação da causídica aposta na folha 20.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (folha 20).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42869 Nr: 144-18.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ioneide Conceição da Silva Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por IONEIDE 

CONCEIÇÃO DA SILVA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 68/69) e 

os respectivos Alvarás de liberação dos valores (fls. 82/83).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 23 de setembro de 2019, 

conforme manifestação da causídica aposta na folha 89.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (folha 89).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 827-55.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Santos Souza, Felipe Evanoi Silva 

Souza, José Ozair Buchs, Adenilson Nilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O art. 854, do CPC, dispõe que para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.A medida visa a 

realização de penhora de dinheiro nas contas bancárias do executado, 

sem a sua prévia ciência, pois, caso contrário, esvaziaria seus efeitos. 

Não obstante, esse procedimento não dispensou a prévia citação do 

executado (no processo de execução) ou mesmo a sua intimação (no 

cumprimento de sentença). Segundo o regramento estabelecido no Código 

de Processo Civil, o ato pelo qual não se deve dar ciência prévia é a 

ordem de penhora on line, e não a execução em si, que pressupõe antes a 

citação do devedor.Além disso, não se constata o perigo de dano 

concreto ou risco ao resultado útil do processo para a autorização da 

indisponibilidade de bens antes de realizada a citação. Considerando que 

os executados Ronaldo Santos Souza e Felipe Evanoi Silva Souza não 

foram citados, indefiro os pedidos de pesquisa e penhora on line de 

dinheiro via Sistema Bacenjud e de veículos em seus nomes pelo 

Renajud.Outrossim, em que pese os executados José Ozair Buchs e 

Adenilson Nilson da Silva tenham sido citados, impende registrar que a 

penhora deve recair somente sobre os bens que bastem para o 

pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios (art. 831, CPC).Ocorre que, a parte exequente requereu a 

pesquisa e bloqueio on line de dinheiro e de bens em nome dos 

executados, contudo, deixou de apresentar o cálculo atualizado do valor 

em execução (fl. 53). Com isso, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16170 Nr: 453-83.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado de fl. 150, Desapense os presentes 

autos e remeta-o ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21104 Nr: 2008-67.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Aquino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de amparo assistencial a pessoa portadora de 

deficiência proposta por ISMAEL AQUINO DA SILVA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

À fl. 136, o causídico da parte autora, veio aos autos e manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito, requerendo assim seu 

arquivamento.

Ciência da parte contraria, no verso da fl. 136.

 Eis o breve relatório.

Decido.

 Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requerido à fl. 136.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31452 Nr: 2661-69.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Taveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente para, querendo, 

manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31519 Nr: 132-43.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Paz Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Elaine de Campos - 

OAB:SP 162404

 O MM que presidia a oralidade, deferiu pedido de habilitação, bem como a 

dispensa das testemunhas faltantes e, determinou a remessa de cartas 

precatórias para o interrogatório do acusado, e testemunhas de 

defesa.Ouviram-se duas testemunhas – via carta precatória (mídia de fl. 

629). Destarte, realizou a oitiva da vítima Walter Jorge Paulo Filho à mídia 

de fl. 661, bem como uma testemunha de defesa.Certidão do meirinho à fl. 

642, comunicando a não localização do denunciado.O representante do 

Ministério Público emitiu parecer (folhas 644/647), manifestando pela 

decretação da revelia, nos termos do art. 367 do CPP. Em fls. 664/665 a 

defesa peticionou informando novo endereço do acusado. Razão que se 

determinou nova expedição de precatória para o interrogatório do 

acusado, no endereço indicado pela defesa (folha 666).Interrogatório se 

realizou, conforme mídia de fl. 687, via carta precatória.O representante 

do Ministério Público Estadual pugnou pela procedência da ação nos 

exatos termos da denúncia (fls. 690/697). Logo, verificando o momento 

processual e, ante o encerramento da fase de instrução, bem como a 

apresentação dos memorias escrito pelo Ministério Público (folhas 

690/697), DETERMINO a intimação do advogado de defesa para que 

apresente suas alegações finais no prazo legal, conforme já determinado 

à fl. 204.Decorrido o prazo, com ou sem oferecimento de memoriais 

escritos, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32665 Nr: 1341-47.2011.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Maria Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente para, querendo, 

manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32894 Nr: 1593-50.2011.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelma Lopes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Pedro Lopes da Silva, Espolio de 

Laura Pereira da Silva, Ivanildes Lopes da Silva, Deuvirgem Pereira da 

Silva, João Manoel Lopes da Silva, Joana Lopes da Silva, Izabel Lopes da 

Silva, Adãomervil Lopes da Silva, José Lopes da Silva, Rogério Silva Liba, 

Reble Silva Lima, Renata Silva Liba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO: Assim, tratando-se de arrolamento, forma abreviada de 

inventário e partilha com a concordância de todos os herdeiros, maiores e 

capazes, nos termos do artigo 659 e 662 do Código de Processo Civil, 
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HOMOLOGO, por sentença, para produzir efeitos processuais, a partilha 

lançada de fls. 63/37, do bem constituído do acervo hereditário deixado 

por Pedro Lopes da Silva e Laura Pereira da Silva, atribuindo aos 

herdeiros os quinhões com que contemplados, ressalvados erros, 

omissões e direitos de terceiros, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente inventário, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC. Considerando-se a partilha amigável, nos termos do artigo 

1.000 do Código de Processo Civil, certifique-se imediatamente o trânsito 

em julgado e, nos termos do art. 659, §2º, expeça-se o formal de partilha, 

na forma acima declinada, devendo os herdeiros proceder as averbações 

necessárias, junto aos órgãos competentes. Descabem custas ante a 

gratuidade concedida aos autos à fl. 14. Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. P.R.I. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145974 Nr: 2522-39.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bandeirantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patriani Mendonça Empreendimentos e 

Construção S/C Ltda e outros., Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRANCESCON 

BARROSO - OAB:24242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, em cumprimento ao r. mandado extraído dos 

autos código:145974, venho solicitar a parte autora que proceda o 

complemento da diligência necessária para efetuar a Avaliação da 

Fazenda São Sebastião do Rio Fontoura, pois a quantia depositada se 

refere a um pequeno povoado próximo de São Félix do Araguaia/MT. 

Informo que a referida Fazenda se encontra nas proximidades do Distrito 

de Espigão do Leste e o valor da guia no site do TJMT.

 O referido é verdade. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146871 Nr: 3051-58.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ornellas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios 

proposta por Manoel Ornellas de Almeida, em desfavor de Célia Rita 

Maranhão Fonseca, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em decisão judicial, datada de 03 de outubro de 2019, este Juízo 

determinara a intimação da parte autora para que atribuísse valor correto à 

causa, uma vez que o valor inicial dado a causa não corresponderia ao 

objeto da demanda, bem como efetuasse o recolhimento das custas 

processuais complementares, sob pena de indeferimento da inicial. No 

mesmo ato, determinou-se que o autor trouxesse aos autos o valor da 

ação de execução de cód. 45874 e cópia da petição inicial constando o 

valor da causa.

Devidamente intimada via DJE (n° 10422), a parte deixou transcorrer “in 

albis” o prazo estipulado, deixando de atender a ordenança de emenda à 

inicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Consoante o disposto no artigo 321 do CPC:

 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

In casu, regularmente intimada para emendar a inicial, sob de extinção do 

feito sem exame do mérito, a parte autora quedou-se inerte ao chamado 

da Justiça, deixando transcorrer o prazo legal para manifestação.

Sendo assim, é o caso de indeferimento da inicial, pois a parte Autora não 

cumpriu a diligência que lhe incumbia.

 Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos 

termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140139 Nr: 2534-87.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Conceição Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira, Célia Rita 

Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Medeiros Cabral - 

OAB:12.938 - RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro proposta por Moisés 

Conceição Milhomem, em desfavor de Célia Rita Maranhão Fonseca e 

Aldecides Milhomem de Cirqueira, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Em decisão judicial, datada de 01 de outubro de 2019, este Juízo 

determinara a intimação da parte autora para que atribuísse valor correto à 

causa, uma vez que o valor inicial dado a causa não corresponderia ao 

objeto da demanda, bem como efetuasse o recolhimento das custas 

processuais complementares, sob pena de indeferimento da inicial.

 Devidamente intimada via DJE (n° 10594), a parte deixou transcorrer “in 

albis” o prazo estipulado, deixando de atender a ordenança de emenda à 

inicial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Consoante o disposto no artigo 321 do CPC:

 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

In casu, regularmente intimada para emendar a inicial, sob de extinção do 

feito sem exame do mérito, a parte autora quedou-se inerte ao chamado 

da Justiça, deixando transcorrer o prazo legal para manifestação.

Sendo assim, é o caso de indeferimento da inicial, pois a parte Autora não 

cumpriu a diligência que lhe incumbia.

 Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos 

termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6180 Nr: 9-12.1992.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:

 Vistos, etc.

Intimada, a parte exequente apresentou cálculo atualizado do débito (fls. 

226/242). Sendo assim, defiro o pedido de fls. 220/222.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

No mais, providencie o Sr. Gestor a habilitação e cadastro dos advogados 

do banco exequente na capa dos autos e no Sistema Apolo, conforme 

requerido às fls. 243/249.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6309 Nr: 13-10.1996.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Cleber Lemes Almecer - OAB:11378, Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - OAB:9270, 

João Celestino Batista Neto - OAB:11367, Luciana Joanucci Motti - 

OAB:MT7.832, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:MT9.259, Saionara Mari - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132155 Nr: 2017-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Gomes Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada junto ao RENAJUD, cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se o executado para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133975 Nr: 795-16.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Barcelos Costa, Wilson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 92/97.

Expeça-se carta precatória para citação do executado HUGO BARCELOS 

COSTA, no novo endereço declinado à fl. 93, para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento do débito, devendo constar do mandado a 

ordem de penhora e avaliação, após transcorrido referido prazo para 

pagamento, nos termos do artigo 829, caput, e §1º, do CPC.

 Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome do executado WILSON JOSÉ DA COSTA 

(CPF 097.609.386-34), e em havendo valores, que seja realizado o 

bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo de fl. 94, nos termos 

do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 
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requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134334 Nr: 1022-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uslei Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12385 Nr: 1191-42.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queifi - Comercial Agropecuária S/A, Lino 

Cesar de Souza Pinto Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada (CNPJ 

44.059.160/0001-81 e CPF 688.889.371-53), e em havendo valores, que 

seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, nos 

termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39532 Nr: 298-70.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agripino Antônio do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c repetição de indébito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, proposta 

por AGRIPINO ANTONIO DO NASCIMENTO, em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – CEMAT, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a requerida estaria cobrando do 

requerente, através da fatura de energia elétrica, uma tarifa de R$ 2,00 

(dois reais), discriminada como “CONV. STA CASA CBA”. Em 17/01/2014, 

a autora teria informado à requerida que nunca autorizou ou solicitou que 

fosse cobrada referida tarifa, requerendo que fosse imediatamente 

cancelada a cobrança. No entanto, tal requerimento foi ignorado, 

persistindo a cobrança na próxima fatura.

 Com isso, requer que seja determinado à requerida que cesse referidas 

cobranças, bem como seja condenada a devolver em dobro os valores 

indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos 

morais.

 Em decisão inaugural foi deferida a justiça gratuita e a prioridade de 

tramitação, postergada a análise do pedido de tutela antecipada e 

determinada a citação da requerida (fl. 17).

 Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação, 

arguindo preliminarmente: a perda do objeto, eis que procedeu a exclusão 

do convênio antes do ingresso da presente demanda; a inépcia da inicial, 

diante da ausência de pedido líquido e certo e especificação do objeto e 

valor reclamado. No mérito, sustenta, em linhas gerais, que foi o próprio 

requerente que entrou em contato com a empresa requerida informando a 

realização do convênio com a Santa Casa, autorizando o débito em suas 

faturas de energia elétrica. Registra que o autor não efetivara nenhuma 

reclamação junto à concessionária antes de 01/2014, o que demonstra 

que tinha conhecimento que referido valor era relacionado ao convênio o 

qual autorizou o débito. Destaca que o pedido de repetição de indébito é 

descabido, visto que o demandante não identificou os valores 

supostamente pagos indevidamente; além disso, não houve cobrança 

indevida, pois foi o autor quem autorizou o débito em sua fatura. Aduz que 

a simples cobrança não ensejou dano de ordem moral, insurgindo-se 

quanto a indenização pleiteada. Por fim, pugna pela improcedência dos 

pedidos (fls. 19/43).

Em contínuo, o requerente apresentou impugnação à contestação, 

refutando as preliminares e reiterando os argumentos expostos na inicial 

(fls. 49/52).

Seguiu-se decisão determinando a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 54).

A parte autora manifestou-se nos autos informando não possuir outras 

provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado do mérito (fl. 55). 

Já a parte requerida, apesar de intimada, manteve-se silente (fl. 56).

Designada sessão de conciliação/mediação (fls. 59/60), a tentativa de 

conciliação entre as partes restou infrutífera (fl. 66).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

 É o relatório.

 Fundamento e Decido.

 Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte 
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autora manifestou o desinteresse na produção de outras provas e 

requereu o julgamento antecipado da lide, ao passo que a parte requerida 

manteve-se silente.

 Desse modo, não havendo interesse necessidade de produção de outras 

provas, o julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe, nos 

termos do artigo 355, I, do CPC.

 Da preliminar de perda do objeto da ação

 O fato da requerida antes do ingresso da ação ter cessado a cobrança 

do valor do convênio na fatura de energia elétrica do autor não implica na 

perda do objeto da ação, tendo em vista a existência de outros pedidos, 

quais seja, repetição de indébito e indenização por dano moral. Razão pela 

qual rejeito a preliminar.

 Da preliminar de inépcia da inicial

 Do mesmo modo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, visto que inexiste 

vício ou defeito vinculado à causa de pedir e ao pedido, sendo 

perfeitamente compreensíveis e identificáveis os elementos objetivos da 

demanda. A petição inicial é coerente e o pedido resulta logicamente da 

causa de pedir.

 Para que tenha direito a devolução em dobro, cabe a parte autora 

comprovar os valores pagos indevidamente à empresa requerida. 

Trata-se, portanto, de questão a ser analisada no mérito da demanda, 

posto que é o objeto da controvérsia. Destarte, as provas influenciam o 

julgamento do mérito, resultando na procedência ou improcedência do 

pedido formulado, e não na extinção do feito sem exame do mérito.

 Do mérito

 O autor alega que a requerida estaria cobrando sem autorização na sua 

fatura de energia elétrica um valor de R$ 2,00 (dois reais) discriminado 

como “CONV. STA CASA CBA” e, apesar de ter requerido em 17/01/2014 

que fosse cancelada, a cobrança persistiu no mês seguinte 

(fevereiro/2014). Com isso, ajuizou a presente demanda requerendo a 

cessação das cobranças, a devolução em dobro dos valores pagos 

indevidamente e indenização por dano moral.

 A concessionária requerida, por sua vez, sustenta que não houve 

cobrança indevida, haja vista que o requerente teria informado a 

realização do convênio com a Santa Casa e autorizado o débito em suas 

faturas de energia elétrica. Ademais, logo quando requerido pelo autor a 

cessação das cobranças, providenciou o cancelamento.

 Do pedido de cessação das cobranças na fatura de energia elétrica

 De proêmio, registre-se a perda do objeto no tocante ao pedido de 

cessação das cobranças, visto que antes mesmo do ajuizamento da ação, 

a concessionária requerida já havia providenciado o cancelamento do 

convênio, atendendo ao pedido do autor de exclusão de tal cobrança.

 Verifica-se que diante do requerimento do autor em 17/01/2014, a 

requerida cancelou o convênio em 06/02/2014, razão pela qual ainda 

houve o processamento da cobrança na fatura de fevereiro/2014. A 

fatura do mês seguinte acostada à contestação demonstra a cessação do 

valor cobrado a título de doação à Santa Casa (fl. 39), o que foi 

reconhecido pelo autor à fl. 50.

 Da devolução em dobro dos valores pagos - repetição do indébito

 A concessionária requerida sustenta que não houve cobrança indevida, 

pois o autor teria requerido e autorizado o débito em suas faturas de 

energia elétrica do valor de R$ 2,00 (dois reais) para repasse à Santa 

Casa. No entanto, não apresentou o protocolo do pedido ou início de prova 

do alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do CPC.

 De outra parte, o autor limita-se a alegar genericamente na inicial que 

“ultimamente” a requerida vinha cobrando na fatura de energia elétrica 

uma tarifa de R$ 2,00 (dois reais) como convênio da Santa Casa, 

pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos. Contudo, não 

declinou na inicial em quais meses houve a cobrança nas faturas, o tempo 

que vinha pagando, nem identificou o valor total supostamente pago 

indevidamente. Além disso, não instruiu a inicial com as respectivas 

faturas, com vistas a embasar o pedido.

 Com efeito, o requerente poderia ter demonstrado os pagamentos 

efetuados mediante a simples apresentação das respectivas faturas de 

energia elétrica. Cuida-se de prova documental que estava em seu poder 

e da qual tinha fácil acesso, mas deixou de apresentar. Instruiu a inicial 

apenas com uma única fatura, referente ao mês de fevereiro/2014.

 Vale lembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, II, CPC).

 Ora, se a prova do fato constitutivo do direito é suscetível de ser 

produzida por aquele que deveria fazê-lo, não há falar em inversão do 

ônus da prova.

 Ademais, instado a especificar as provas que pretendia produzir, o autor 

informou não possuir interesse na produção de outras provas, 

requerendo o julgamento antecipado do mérito (fl. 55).

 Sendo assim, diante da fragilidade probatória e de substrato na inicial, 

somente é possível aferir com certeza e segurança que houve a cobrança 

e pagamento do valor de R$ 2,00 (dois reais) para o convênio nas faturas 

de janeiro e fevereiro de 2014. Destarte, embora não tenha sido juntada a 

fatura de janeiro/2014 restou incontroversa a cobrança, tanto que o autor 

requereu em 17/01/2014 que a concessionária requerida cessasse os 

descontos.

 É cediço que a cobrança de atividade atípica na fatura de energia elétrica 

pela concessionária depende de prévia solicitação ou consentimento do 

consumidor. De modo que, não demonstrado pela requerida que houve a 

referida autorização pelo autor, tal cobrança é indevida, ensejando a 

devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 42 do CDC, e §3º do artigo 6º da Resolução 581 da ANEEL.

 Com efeito, considerando que o autor não identificou o período em que 

houve as supostas cobranças e o montante pago, nem instruiu o feito com 

as respectivas faturas, torna-se inviável o pleito de condenação da 

empresa requerida à devolução em dobro de valores hipoteticamente 

cobrados.

 Diante disso, como a empresa concessionária não comprovou que foi 

autorizada pelo autor a efetuar a cobrança na fatura de energia elétrica do 

valor de R$ 2,00 (dois reais) destinado à Santa Casa de Cuiabá, cabível a 

devolução em dobro apenas dos valores comprovadamente pagos nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2014, que somam R$ 4,00 (quatro reais).

 Do dano moral

 O autor aduz que sofreu dano moral, pois teve que pagar várias vezes 

por uma tarifa (convênio Santa Casa) que nunca autorizou a cobrança, 

tendo de retirar recursos de verba de caráter alimentar, imprescindível a 

sua subsistência.

 Pois bem. O dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos 

da personalidade concretamente merecedores de tutela.

 Cumpre ressaltar que os danos morais suportados por alguém não se 

confundem com os meros transtornos ou aborrecimentos que a pessoa 

sofre no dia a dia, sob pena de colocar em descrédito a própria 

concepção da responsabilidade civil e do dano extrapatrimonial.

 Em vista disso, o dano moral não deve ser confundido com os meros 

aborrecimentos decorrentes de prejuízo material.

 Infere-se dos autos que o autor não identificou e comprovou em que 

período ocorreu a cobrança nas faturas de energia elétrica e nem o 

pagamento reiteradamente feito, salvo dos meses de janeiro e fevereiro de 

2014. Do mesmo modo, não especificou de que forma tal fato foi capaz de 

lhe gerar dano a qualquer dos direitos da personalidade.

 Ademais, comprovou apenas o pagamento indevido do valor de R$ 4,00 

(quatro reais), não sofrendo, portanto, um prejuízo material considerável.

 Verifica-se, ainda, que o apelo à concessionária para exclusão da 

cobrança do valor de R$ 2,00 (dois reais) destinado à Santa Casa foi 

prontamente atendido. Diante do requerimento do autor em 17/01/2014, a 

requerida cancelou o convênio em 06/02/2014, razão pela qual ainda 

houve o processamento da cobrança na fatura do mês de fevereiro/2014. 

A partir de março/2014 cessaram os descontos, o que foi reconhecido 

pelo requerente (fl. 50).

 Logo, não houve desídia ou descaso, eis que a empresa requerida, em 

prazo razoável, cancelou as cobranças nas faturas quando solicitado 

pelo ora requerente.

 Impende registrar que não deve o Poder Judiciário fomentar a banalização 

do instituto do dano moral, de sorte a vê-lo em todas e quaisquer 

intempéries do cotidiano.

 Ora, os meros dissabores da sociedade de consumo não configuram 

dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atente contra a 

dignidade, o que não restou evidenciado no caso em comento.

 Desse modo, não havendo abalo à honra, ausente situação que tenha 

produzido no consumidor (autor) humilhação ou sofrimento em sua 

dignidade, incabível a indenização por dano moral.

 Dispositivo.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para 

condenar a empresa requerida a devolução em dobro ao autor do valor de 

R$ 4,00 (quatro reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde 

a data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com exame do mérito, nos termos do 
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artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Diante da sucumbência recíproca, CONDENO cada uma das partes ao 

pagamento de metade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos dos artigos 85, §2.º, e 86, ambos do Código de 

Processo Civil. Considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, 

advirto quanto a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes de 

sua sucumbência, eis que beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, 

CPC).

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39292 Nr: 121-09.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Messias Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozaura Luz Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Noel Messias Bento 

em face de Rozaura Luz Oliveira, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

A Requerida contestou o feito às fls. 34/36, alegando a preliminar de 

carência de ação, por falta de interesse de agir, visto o acordo entabulado 

nos autos de cód. 43603, ocasião em que o imóvel objeto do presente feito 

(matrícula 4922) passaria a ser de propriedade exclusiva da ex-cônjuge, 

ora requerida. Nesse sentido, junta aos autos documentos comprovando o 

alegado (fls. 45/50).

É o breve relato. Decido.

 Consoante constatado, verifica-se que o presente feito perdeu seu 

objeto, tendo em vista que as partes formularam acordo nos autos de cód. 

43603, sendo que o imóvel objeto dos presentes autos ficou como 

propriedade exclusiva da Requerida, razão pela qual o presente feito não 

tem como prosperar, uma vez que falta à parte autora interesse de agir.

Ante o exposto, nos termos já fundamentados, com fulcro no art. 485, 

inciso VI do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, por falta de interesse processual superveniente.

P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34995 Nr: 1054-50.2012.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divanda de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Sousa - OAB:OAB/MT 10296

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o advogado da ré a manifestar-se sobre 

a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6563 Nr: 18-42.1990.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Alves de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Em análise detida dos autos verifico que, em 16/02/2001, foi proferida 

sentença extinguindo o processo de execução e determinando o seu 

arquivamento com baixa (fl. 53).

 Inconformado com a r. sentença, o banco exequente interpôs recurso de 

apelação, que não foi recebido diante da intempestividade (fl. 65).

Em vista disso, o banco exequente interpôs recurso de agravo de 

instrumento em face da decisão que não recebeu a apelação (fls. 77/81 – 

87/92). Contudo, em contínuo, requereu a desistência do recurso, razão 

pela qual o recurso de agravo foi extinto, conforme decisão monocrática 

do relator às fl. 59/60.

Sendo assim, mantida a decisão que não recebeu o recurso de apelação, 

a r. sentença transitou em julgado e os autos foram encaminhados ao 

arquivo.

 Desse modo, não subsiste o pleito do exequente de prosseguimento da 

presente execução, tendo em vista o exaurimento da função jurisdicional 

nestes autos com a prolação da sentença.

 Impende registrar que não houve mero arquivamento, mas sim extinção do 

feito.

 Diante disso, considerando que a presente execução foi sentenciada, 

sendo julgado extinto o processo. Considerando que o recurso de 

apelação do exequente não foi recebido, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias, conforme determinado na r. sentença 

(fls. 18/19).

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34260 Nr: 281-05.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Luiz Lindenmayr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

OAB:Mat. 1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com razão o exequente, a pesquisa realizada juntada às fls. 34/35 não se 

refere ao presente feito.

 Sendo assim, DESENTRANHE-SE dos autos a consulta de fls. 34/35.

 No mais, defiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 36 verso.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome do executado (CPF nº 291.915.801-53), e 

em havendo valores, que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na 

memoria de cálculo, nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.
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Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42340 Nr: 2626-70.2014.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Aparecido da Silva, Sebastião Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a informar nos autos o 

endereço atualizado e completo dos requeridos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44264 Nr: 993-87.2015.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaura Luz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Messias Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B

 Vistos, etc.

Trata-se de incidente de Impugnação ao Valor da Causa, requerido por 

Rosaura Luz Oliveira, em face de Noel Messias Bento, referente aos autos 

de cód. n° 39292.

Alega a impugnante que o valor da causa atribuído na ação principal 

encontra-se incorreto, pois o objeto da demanda é um imóvel avaliado no 

importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Aduz que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), o que não corresponde com o valor correto, entendendo ser bem 

superior.

 Em decisão de fls. 07 o Juízo determinou que a impugnante juntasse aos 

autos documento que comprovasse o valor venal do imóvel, a qual juntou 

aos autos o documentos de fls. 09/12, tendo o imóvel o valor venal de R$ 

51.009,26 (cinquenta e um mil, nove reais e vinte e seis centavos).

Instado a manifestado no feito, o impugnado permaneceu silente, conforme 

certidão de fls. 17.

O processo principal fora julgado na presente data, não mais existindo 

razão de ser da presente impugnação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

 Consoante constatado, em razão do julgamento da ação principal, ocorreu 

à perda do objeto do presente incidente processual.

Ante o exposto, e com fulcro no art. 485, inciso VI do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Isento de custas.

 P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135412 Nr: 1780-82.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Piauí Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o nome dos sócios constar da CDA e esta ter presunção de 

certeza e liquidez, a fazenda pública exequente precisa demonstrar a 

presença de indícios da pratica de atos com infração à lei, contrato social 

ou estatuto, conforme prescrito no artigo 135 do CTN. A respeito do tema, 

o STJ tem entendimento consolidado de que se permite, em tese, o 

redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente cujo nome 

conste do título, desde que ele tenha agido com excesso de poderes, 

infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução 

irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento da 

obrigação tributária. A responsabilidade dos sócios, em relação à empresa 

a que integram, além de subjetiva, é subsidiária, havendo responsabilidade 

apenas por substituição tão-somente nas hipóteses de prática dos atos 

descritos no artigo 135, III, do CTN, sem os quais é inadmitida a execução 

fiscal à pessoa do sócio. Sobre o assuto, o STJ editou a Súmula 430, que 

dispõe: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não 

gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Com isso, 

não subiste o pleito da exequente, uma vez que não demonstrou alguma 

das hipóteses previstas no artigo 135, III, do CTN. Por fim, tomadas todas 

as providências acima consignadas, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de 

direito.Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137773 Nr: 1055-59.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Infere-se dos autos que citada, a parte executada manteve-se inerte (fl. 

23).

Assim, defiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 24.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao RENAJUD, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36597 Nr: 515-50.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilário Soares dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONO o feito para INTIMAR AS PARTES para manifestarem-se 

sobre o Laudo Pericial retro, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133726 Nr: 597-76.2016.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:OAB/MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 37/38 (último parágrafo), uma vez que cabe a 

parte realizar tal diligência, não incumbindo-se ao Juízo realizar atos cujo 

ônus é de interesse da própria parte beneficiária, estando ao seu alcance 

o encargo da diligência para o ato.

Por sua vez, Defiro a habilitação e cadastro do advogado constituído pelo 

requerente, conforme procuração à fl. 38.

No mais, intime-se novamente o requerente para retirada dos autos, 

conforme preceitua o art. 729 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo sem a entrega dos autos ao Requerente, sem nova 

conclusão, remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145884 Nr: 2469-58.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. Martins de Souza, Rafael Martins de Sousa, DMM 

Lopes & Filhos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sendo tempestivos e preenchidos os requisitos dos artigos 914 e 915 do 

NCPC, recebo os embargos conforme postos em juízo para discussão.

Inicialmente, considerando que a parte Embargante, em que pese alegar 

excesso à execução, demonstrou o interesse em efetuar o pagamento da 

dívida, determino a Remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Sr.ª 

Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação, em conformidade 

com a atual normativa do Código de Processo Civil que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ,

Proceda-se a Sr.ª Gestora ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, salientando que as partes devem ser intimadas na pessoa de 

seus procuradores constituídos nos autos.

Em havendo conciliação, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

 Restando infrutífera a tentativa de conciliação ou manifesto o 

desinteresse na autocomposição pelo Embargado, nos termos do art. 334, 

§5° do CPC, dê-se vida ao comando do art. 920, I do CPC, devendo a parte 

embargada impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze) dias da 

realização da audiência ora designada ou da data que manifestou o 

desinteresse na realização do ato.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145182 Nr: 1983-73.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBF, KBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS, MIECDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando os documentos juntados pela autora, demonstrando sua 

real situação financeira, bem como tratar-se a presente demanda de 

execução de verba alimentar, resta demonstrada sua hipossuficiência, 

motivo pelo qual, Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita.

 No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 34.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135622 Nr: 1912-42.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique 

Staniszewski - OAB:12972/A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o advogado do réu a apresentar 

Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144437 Nr: 1600-95.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora o embargante tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos 

prova apta a demonstrar a alegada ausência de recursos. Apenas uma 

cópia do extrato bancário de uma conta sem movimentação financeira.

 De outra parte, os elementos dos autos indicam o contrário. Isso porque o 

objeto em litígio é um imóvel rural com área expressiva de 182,0801 

hectares, que o ora embargante afirma ser proprietário e possuidor.

 Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 
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parágrafo 2.º, do CPC, intime-se o embargante parte que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto 

de renda, bem como cópia do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, com 

identificação da atividade explorada e/ou registro do INDEA/MT referente 

ao quantitativo de bovinos de sua propriedade, ou, ainda, outro documento 

que seja útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência 

Judiciária Gratuita.

 Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme 

valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 516-64.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilmara Soares Rabelo, Renata Soares Rabelo, 

Silmara Soares Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

de 5(cicno) dias da proposta de honorários apresentada pelo perito 

nomeado, conforme determinado em Audiência realizada em 30/10/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145527 Nr: 2219-25.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina de Sousa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o 

laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 1114-52.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar de Oliveira Lobo, Alencar de Oliveira 

Lobo Filho, Luiz Otávio Castro Camelo Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para 

citação dos executados, no endereço declinado pelo exequente às fls. 59, 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito 

exequendo, constando também do mandado a ordem de penhora e 

avaliação pelo oficial de justiça, verificado o não pagamento no prazo, nos 

termos dos artigos 829 e 830 do CPC.

 Advirto que a Carta Precatória deve ser encaminhada instruída com as 

peças processuais necessárias, nos termos do disposto na CNGC.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147570 Nr: 3485-47.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Adminstradora de Consorcio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiyara Marinho Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente a manifestar-se sobre 

a devolução do AR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 1384-13.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMC Automotores do Brasil Ltda, Riama Motors 

- Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:3.572

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono da parte autora a recolher o 

valor para a distribuição da Carta Precatória na cidade de Catalão-GO, 

para a citação da parte requerida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000578-48.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DALAVERA (TESTEMUNHA)

ANDRE ROOS (REQUERENTE)

EDSON FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO(A))

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT17453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVARO DE SOUZA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERLY SILVEIRA DE ARAUJO OAB - SP339853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000578-48.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ANDRE ROOS TESTEMUNHA: JOAO CARLOS DALAVERA, 
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EDSON FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: JOAO ALVARO DE SOUZA 

ROCHA Vistos. INDEFIRO o pleito de ID n° 27301740, mantendo a oralidade 

designada, vez que o objeto da presente missiva visa apenas a colheita 

da oitiva das testemunhas, sendo que eventual alegação quanto às 

provas deverá ser realizada no Juízo da causa. Outrossim, as 

testemunhas serão ouvidas a respeito dos fatos que tiveram 

conhecimento, e não a respeito de eventuais provas dos autos. 

Intimem-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 11 de dezembro 

de 2019. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000291-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SINMAR CARRIJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS MARTINS FILHO OAB - GO7545 (ADVOGADO(A))

RAMNIS CARRIJO BARBOSA OAB - GO57022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DO CARMO (RECONVINDO)

EDUARDO PENNO (RECONVINDO)

JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000291-85.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): SINMAR CARRIJO BARBOSA RECONVINDO: JOSE LOURENCO 

DO CARMO, EDUARDO PENNO, JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA Vistos. 

Ante o requerido pelo Autor em ID n° 27536716 e considerando que os 

requeridos não foram citados/intimados para a presente oralidade, 

Redesigno-a para o dia 25 de março de 2020, às 16h30min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias. Intime-se a parte autora para 

juntar aos autos o rol das testemunhas que pretende ouvir em audiência, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de garantir o contraditório. Expeçam-se 

os devidos mandados de citação/intimação para as partes, conforme 

dispõe o artigo 242 do CPC. Registrando quanto ao Requerido, que o 

mesmo poderá, se assim o desejar, apenas formular contraditas e 

reperguntas às testemunhas do Requerente, não sendo admitida a oitiva, 

na oportunidade, de suas testemunhas, aos quais serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso. Intimem-se, anotando que as testemunhas do 

Requerente deverão comparecer independentes de intimação. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2019. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000854-79.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000854-79.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIO FERREIRA DE CARVALHO RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e 

determino o seu processamento. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

INDEFIRO a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor, haja vista inexistir relação consumerista no presente caso, 

conforme entendimento majoritário dos Tribunais Superiores[1]. Cite-se a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a 

parte autora para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação. Intimações e diligências necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 09 de janeiro de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito [1] (REsp 

1635398/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017 - STJ)

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0204028-75.2016.8.09.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO APARECIDO SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

ELIZET DOMINGOS ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 0204028-75.2016.8.09.0087. 

REQUERENTE: LIDIO APARECIDO SALLES REQUERIDO: ELIZET DOMINGOS 

ROCHA, HELIO CAETANO FERREIRA Vistos. Ante a ausência de 

preenchimento dos requisitos básicos para o cumprimento desta Carta 

Precatória, DETERMINO que o Senhor Gestor providencie junto à Comarca 

Deprecante, a peça necessária e faltante (sentença exequível), de acordo 

com o que determina o artigo 260 do CPC e as normas da CNGC/MT. 

Atendida a diligência supra, Cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia deste como mandado. Após o cumprimento do ato, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem com as nossas homenagens de 

estilo. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 16 de janeiro de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-51.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILMA PARENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo nº. 

1000248-51.2019.8.11.0017 Reclamante: MARIA ZILMA PARENTE DOS 

SANTOS Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 
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caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, alegando a Autora, em síntese, que “na data 

de 13 e 14 do mês de fevereiro de 2019, a reclamante foi surpreendida 

com uma interrupção/apagão de energia elétrica que se alastrou na região 

por mais de 16 (dezesseis) horas consecutivas, conforme faz prova os 

documentos anexos, período em que ficou impossibilitado de utilizar os 

utensílios domésticos, bem como ventilador, geladeira para manter uma 

vida digna” Continua que ante ao ocorrido vivenciou situação de 

vulnerabilidade, desprezo e impotência, e quem somente passa e fica sem 

serviço essencial e de forma contínua, e que perdurou por quase 17 

horas, pode descrever a lesão aos direitos. Assinala que a Reclamada 

não possui gerador reserva para suprir os riscos do negócio, mesmo 

lucrando milhões e não possui plano alternativo no caso de pane elétrica, 

e requereu, portanto, indenização por danos morais. Em contestação, a 

Reclamada sustenta que em data de 13/02/2019 às 22:19:07 ocorreu o 

desligamento automático da Linha de Distribuição de Alta Tensão de 

138KVem Querência/Alto Boa Vista, em razão do rompimento de um cabo. 

E que por razões de segurança afim de evitar a sobrecarga do sistema, 

os equipamentos automaticamente desligam, tirando a Linha do sistema. 

Asseverou que logo tomou conhecimento da interrupção da energia, a 

Reclamada passou a adotar todas as medidas necessárias, montando 

uma verdadeira operação de guerra, para o pronto reestabelecimento do 

sistema. Menciona que o sistema foi integralmente reestabelecido 15:12 

horas do dia 14.02.19, ou seja, após 16:53 horas a energia foi 

reestabelecida e que sua prestação de serviço é exercida de forma 

adequada, inexistindo porquanto o dever de indenizar e o ocorrido se trata 

de caso fortuito que excluiu a responsabilidade da Demandada. 

Primeiramente, em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Contudo, a Reclamada não 

apresentou prova alguma de suas articulações fático-jurídicas, 

descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o deslinde da 

questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestadora de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das 

reclamadas. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano. E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Cumpre ainda 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente das empresas, consequentemente, deve ser aplicada a teoria 

do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto 

Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, 

prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo 

em vista o fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo 

em massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização 

das relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, 

em um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto.Responsabilidade Civil: Doutrina, 

Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O direito à reparação do 

dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem 

delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o 

ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 

imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de 

causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, na 

eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, indevida 

será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que se 

dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal 

como o caso dos autos. Desse modo, tenho que, devida é a indenização à 

parte reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve a má 

prestação dos serviços, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e 

transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). O 

serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a 

segurança esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias 

ao direito da Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, no 

entanto não é essa a hipótese dos autos. Dessa forma, no que concerne 

a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da sentença; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de 

São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-05.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º : 

1000361-05.2019.8.11.0017 Reclamante: JOSE COELHO BARROS 

Reclamado: BANCO BRADESCO S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se 

indevida, uma vez que não possui qualquer débito com o Reclamado que 

justifique a negativação de seu nome no valor de R$ 127,40 (Cento e vinte 

e sete reais e quarenta centavos), datada a inclusão de 29/11/2018, 

Contrato: nº 460134661000049EC. Ao final, pugnou pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação em comento, bem como 

indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Nesta perspectiva é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro 

nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, 

estando, aliás, os presentes autos instruídos com a documentação 

necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe 

apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não 

é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de 

eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados 

Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência 

– 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de recurso 

inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca 

do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. 4. DA 

PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO – Da ausência de documento indispensável 4.1. Antes de 

adentrar ao mérito propriamente dito, tem-se que o Réu suscitou o 

indeferimento da inicial, por entender inexistir extrato oficial do SPC ou 

SERASA aos autos. Nesse peculiar, entendo por afastar o aludido pedido, 

uma vez que reconheço como legítimo o extrato do SCPC apresentado 

pelo Autor. Ademais, observa-se que o Réu não apresentou qualquer 

contraprova à existência ou não da negativação, ônus que lhe incumbia, 

razão pela qual indefiro o pedido da Ré nesse sentido. 5. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação do requerido, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação o 

Reclamado aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Desta forma, tenho 

que o Reclamado nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade da cobrança objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da 

prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 
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ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE 

COELHO BARROS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da 

parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR o Requerido 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. A parte Reclamada deverá proceder a imediata baixa do restritivo 

de crédito junto ao SCPC apenas com, referência ao débito no valor de R$ 

127,40 (Cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), datada a inclusão 

de 29/11/2018, Contrato: nº 460134661000049EC, objeto destes autos.. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-65.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

1000357-65.2019.8.11.0017 Requerente: ROGERIO PEREIRA DE AGUIAR 

Requerido: VIVO S.A. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC 

Visto etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação e o Requerente impugnou. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se 

manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema 

dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria 

lei de regência – 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de 

recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. DA 

FALTA DO INTERESSE DE AGIR E DA AUSÊNCIA DA PRETENSÃO 

RESISTIDA No que tange a preliminar de falta de interesse de 

agir/inexistência da pretensão resistida, arguida pelo Reclamado, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

declaração de inexistência de débito, decorrente de inclusão indevida e 

pagamento de indenização por danos morais, desta forma, entendo que o 

interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO 

BALCÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Indefiro o pedido de 

intimação da parte Autora para acostar extrato de negativação de balcão, 

vez que incontroversa a negativação existente, conforme se evola da 

defesa. Ademais, a Reclamada poderia acostar extrato de negativação do 

nome do Autor visando infirmar as alegações autorais. Ademais, não se 

revelam na presente demanda nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor INVERSÃO 

ÔNUS DA PROVA No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de Contrato nº 

0212246902 no valor de R$ 208,60 (duzentos e oito reais e sessenta 

centavos, datada a inclusão em 13/12/2014, nos órgãos de restrição ao 

crédito, por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta 

no extrato oficial do SCPC id n.º 19443576, datado de 16.04.2019. 

Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve 

relação jurídica com o Requerido, sendo indevida a negativação, e ao final 

pleiteia pela procedência da ação. Realizada a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, 

na contestação apresentada, a Requerida no mérito pugna pelo exercício 

regular do direito, legalidade do débito, ausência de dano moral, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Pois muito bem, pelo que evidenciam 

os documentos trazidos com a inicial, principalmente o extrato do SCPC, 

verifica-se que de fato foi incluída a referida negativação pela parte 

Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte Promovida em 

contestação, alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer contrato, devidamente assinado, 

ou gravação de áudio autorizando a cobrança. Afrontando assim, os 

princípios que regem toda relação consumerista, bem como os direitos 

básicos do consumidor, previsto no artigo 6° do CDC. Ademais em 

momento algum a parte Requerida provou que as declarações da parte 

Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da 

inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a 

parte consumidora é a parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim 

caberia à parte Requerida trazer na defesa contratos/documentos que 

comprovasse a adesão aos serviços aos quais alega ter prestado e, 

ainda alega haver a existência de pendência de débito/financeiro com a 

parte Requerente. Dispõe o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, sobre a 

inversão do ônus da prova: “São direitos básicos do consumidor: [...] VIII- 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. No entanto, a parte Requerida incidiu 

em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do 

Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, 

infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

Requerente para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 
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dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, 

o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Entretanto, deve ser levado em consideração que a parte 

autora possui restrição posterior, conforme consta do extrato 

apresentado, ID n.º 19443576, anexado aos autos, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, razão pela qual 

o quantum indenizatório deve ser minorado. Assim, sopesando tais 

critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Posto isso, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

NCPC, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito constante do Contrato nº 0212246902 no 

valor de R$ 208,60 (duzentos e oito reais e sessenta centavos, datada a 

inclusão em 13/12/2014; b) Condenar a Requerida em danos morais, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF do 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza 

de Direito do Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-87.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º: 

1000362-87.2019.8.11.0017 Reclamante: JOSE COELHO BARROS 

Reclamado: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO SCPC S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da parte Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida a qual a parte autora alega se indevida, 

uma vez que não possui qualquer débito com o Reclamado que justifique a 

negativação de seu nome no valor de 277,49(Duzentos e setenta e sete 

reais e quarenta e nove centavos), datada a inclusão de 

02/12/2018,Contrato: nº 460134661000049FI. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

comento, bem como indenização por danos morais. É a suma do essencial. 

II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Nesta perspectiva é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro 

nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária à designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, 

estando, aliás, os presentes autos instruídos com a documentação 

necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe 

apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 3. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não 

é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de 

eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados 

Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência 

– 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de recurso 

inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca 

do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. 4. DA 

PRELIMINAR DE JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO – Da ausência de documento indispensável 4.1. Antes de 

adentrar ao mérito propriamente dito, tem-se que o Réu suscitou o 

indeferimento da inicial, por entender inexistir extrato oficial do SPC ou 

SERASA aos autos. Nesse peculiar, entendo por afastar o aludido pedido, 

uma vez que reconheço como legítimo o extrato do SCPC apresentado 

pelo Autor. Ademais, observa-se que o Réu não apresentou qualquer 

contraprova à existência ou não da negativação, ônus que lhe incumbia, 

razão pela qual indefiro o pedido da Ré nesse sentido. 5. No mérito a 

pretensão é Procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação do requerido, por débito que a parte reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Em contestação o 

Reclamado aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora 

contratou os serviços fornecidos por ela. Acostando para comprovar 

suas alegações telas de seu sistema interno e faturas. Desta forma, tenho 

que o Reclamado nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a 

comprovar a origem, validade e regularidade da cobrança objeto da 

presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, 

seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da 

prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora em cadastro de 

negativação Ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 
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injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera 

abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens 

pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna 

quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art. 

43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Assim, orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Insta 

salientar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento estabelecido 

pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida análise ao extrato de 

negativação, verifica-se que a parte Autora não possui negativações 

preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE 

COELHO BARROS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da 

parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR o Requerido 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso. A parte Reclamada deverá proceder a imediata baixa do restritivo 

de crédito junto ao SCPC apenas com, referência ao débito no valor de 

277,49 (Duzentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), 

datada a inclusão de 02/12/2018, Contrato: nº 460134661000049FI, objeto 

destes autos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de São Félix do 

Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo 

Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-20.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GRIKC PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

1000360-20.2019.8.11.0017 PARTE AUTORA: MARCIO GRIKC PEREIRA 

MENDES PARTE RÉ: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCPC Vistos etc Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

MÉRITO: A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por protesto indevido. Alega a parte reclamante que não possui relação 

jurídica com a parte reclamada, razão pela qual não reconhece o débito 

lançado em seu nome e CPF, sendo indevida a restrição comercial em seu 

nome, vez que devidamente cancelada. A parte reclamada em 

contestação, afirma, em suma, que não cometeram ato ilícito. Impugnam a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, 

em patamares de prudência e equidade. Pelo que evidenciam os 

documentos trazidos com a inicial, bem como, em pesquisa ao CPF do 

Autor pelo Reclamado, em específico o documento anexado pela defesa ID 

n.º 25955758 histórico/extrato, onde se vê que a parte reclamante, por 

ocasião do ajuizamento da ação, contava com outras restrições 

comerciais. A parte reclamante, na inicial, não faz nenhuma prova que são 

indevidas às outras restrições comerciais efetivada no seu nome e CPF, 

concluindo-se que a restrição comercial imposta pela reclamada não 

trouxe mais prejuízos a reclamante. Diante disto, não há o que se falar em 

danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que diz o 

seguinte: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim sendo, pelos fundamentos 

acima, Julgo Parcialmente Procedente esta reclamação, apenas para 

declarar inexistente o débito representado pela restrição comercial 

anexada, no valor de R$ 1.235,44 (Um mil duzentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), datada a inclusão de 23/02/2019, Contrato: 

nº 837446061000004CT, apenas com referência ao débito discutido 

nestes autos. Sem custas, transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de São Félix do 

Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo 

Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. S FÉLIX ARAGUAIA, 18 de dezembro de 

2019. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-38.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RIBEIRO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

8010094-46.2014.8.11.0017 Requerente: CARLOS ANTONIO DA CUNHA 

Requerida: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT 

(ENERGISA) Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a Requerida 

apresentou contestação, e o Reclamante impugnação, ambas no prazo 

legal. Não havendo preliminares que impedem a análise da questão posta 

em juízo, passo ao julgamento do mérito. Mérito. A situação narrada e 

comprovada é de simples compreensão, porém, constrangedora do ponto 

de vista de nosso sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). Ressalto, 

no mérito, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, 

igualmente, as reclamadas subsomem-se ao conceito do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora e à natureza objetiva da responsabilidade civil da 

parte ré. Trata- se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL, 

estando às partes em epígrafe já qualificadas nos presentes autos. Em 

síntese alega o Autor que em abril de 2014, a Reclamada estava em sua 

propriedade rural e caiu um poste, e tendo ocorrido chuva muito forte e 

não tendo levantado mencionado poste, sua novilha passou e “peitou o fio 

que estava solto e muito baixo do chão, e assim foi eletrocutada com a 

descarga elétrica”, vindo a óbito o animal. Destaca que procurou a 

Reclamada, que foi orientada para apresentar o procedimento necessário 

para ressarcimento de seu dano material, mas que passados mais de 15 

(quinze) dias até a data do protocolo da ação, a Reclamada nada se 

manifestou. Realizada a audiência de tentativa de conciliação, a 

Reclamada apresentou proposta de acordo no valor de R$ 1.000,00, 

restando inexitosa. Na defesa, a Requerida contesta e apresenta defesa 

genérica, pugnando pela inexistência de danos morais e ao final pela 

improcedência da ação. Registro que várias tentativas de resolução foram 

feitas na via extrajudicial, daí o ingresso junto ao Poder Judiciário. Ao 

analisar os presentes autos, verifico que o direito milita em favor da parte 

Requerente, e assim é, porque, primeiro, a Requerida ao contestar a inicial, 

não infirmou satisfatoriamente os fatos narrados pelo autor; e em 

segundo, porque, resta cabalmente evidenciado nos autos a má prestação 

de serviço pela demandada, que se quer negam os fatos suscitados pela 

Requerente, pautando sua defesa a desconstituição do dano moral, pela 

alegação de exclusão de sua responsabilidade em detrimento ao 

consumidor, na busca simples de esquivarem-se da obrigação de 

indenizar. Os autos vieram conclusos para decisão. É certo que pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II do NCPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse modo, em análise ao 

conjunto probatório, observo que a Requerida não logrou êxito em 

demonstrar sua excludente de ilicitude consumerista. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

Reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, e suas 

argumentações não comprovam a sua não culpa dos danos causados ao 

consumidor. Impugna a existência de dano moral indenizável, mas não trás 

prova satisfatória e não foi carreado aos autos que comprovasse seus 

argumentos que não cometeu ato ilícito na propriedade rural do autor. A 

contestação é estéril de prova, o que foi juntado não possui o condão de 

não responsabilizá-las pela má prestação de serviço. Há, neste caso, ato 

ilícito, ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, 

neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma empresa, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da Reclamada a 

comprovação de suas alegações, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo. São direitos do consumidor: VIII 

- A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Ademais, o art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou 

o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que 

incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir do 

reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. Agravo 

regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano moral. Inscrição 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in re ipsa. Quantum 

indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição indevida em 

cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in 

re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em 

recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200). 

Deve ser aplicado ao presente caso, os artigos do Código de Defesa do 

Consumidor; para a espécie, caracterizado, pois, o dever da Requerida em 

restituir o valor ao Requerente conforme pedido na inicial pela perda de 

sua novilha. Com relação aos danos morais entendo que os mesmos 

restaram caracterizados, ante ao transtorno, constrangimento e 

frustração experimentados, causados ao Requerente em razão da má- 

prestação dos serviços. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 
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afetivos e a própria imagem. Destaca-se, ainda, o posicionamento jurídico 

adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, 

como se vê: Dano moral puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão do 

ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização. (STJ 4ª T. Resp Rel. Barros Monteiro. j. em 

18/02/92 .RSTJ 34/285). No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe, ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

a AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL, e CONDENO a 

Reclamada a RESTITUIR o Requerente, a título de dano material o valor de 

R$ 1.500,00, referente a perda da novilha, devendo o referido valor ser 

corrigido monetariamente desde a propositura da ação, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; CONDENO 

ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, a partir desta decisão. Deixo de condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios, por incomportáveis em primeiro grau de 

jurisdição. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, certifique. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito 

do Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado 

Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-46.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL DA ROCHA COSTA OAB - MT19975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Processo n.º 

8010094-46.2014.8.11.0017 Requerente: CARLOS ANTONIO DA CUNHA 

Requerida: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT 

(ENERGISA) Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a Requerida 

apresentou contestação, e o Reclamante impugnação, ambas no prazo 

legal. Não havendo preliminares que impedem a análise da questão posta 

em juízo, passo ao julgamento do mérito. Mérito. A situação narrada e 

comprovada é de simples compreensão, porém, constrangedora do ponto 

de vista de nosso sistema tutelar de consumo (Lei 8.078/1990). Ressalto, 

no mérito, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c, 17, c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, 

igualmente, as reclamadas subsomem-se ao conceito do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora e à natureza objetiva da responsabilidade civil da 

parte ré. Trata- se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL, 

estando às partes em epígrafe já qualificadas nos presentes autos. Em 

síntese alega o Autor que em abril de 2014, a Reclamada estava em sua 

propriedade rural e caiu um poste, e tendo ocorrido chuva muito forte e 

não tendo levantado mencionado poste, sua novilha passou e “peitou o fio 

que estava solto e muito baixo do chão, e assim foi eletrocutada com a 

descarga elétrica”, vindo a óbito o animal. Destaca que procurou a 

Reclamada, que foi orientada para apresentar o procedimento necessário 

para ressarcimento de seu dano material, mas que passados mais de 15 

(quinze) dias até a data do protocolo da ação, a Reclamada nada se 

manifestou. Realizada a audiência de tentativa de conciliação, a 

Reclamada apresentou proposta de acordo no valor de R$ 1.000,00, 

restando inexitosa. Na defesa, a Requerida contesta e apresenta defesa 

genérica, pugnando pela inexistência de danos morais e ao final pela 

improcedência da ação. Registro que várias tentativas de resolução foram 

feitas na via extrajudicial, daí o ingresso junto ao Poder Judiciário. Ao 

analisar os presentes autos, verifico que o direito milita em favor da parte 

Requerente, e assim é, porque, primeiro, a Requerida ao contestar a inicial, 

não infirmou satisfatoriamente os fatos narrados pelo autor; e em 

segundo, porque, resta cabalmente evidenciado nos autos a má prestação 

de serviço pela demandada, que se quer negam os fatos suscitados pela 

Requerente, pautando sua defesa a desconstituição do dano moral, pela 

alegação de exclusão de sua responsabilidade em detrimento ao 

consumidor, na busca simples de esquivarem-se da obrigação de 

indenizar. Os autos vieram conclusos para decisão. É certo que pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, incisos I e II do NCPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Desse modo, em análise ao 

conjunto probatório, observo que a Requerida não logrou êxito em 

demonstrar sua excludente de ilicitude consumerista. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

Reclamada, por sua vez, nega que tenha praticado ato ilícito, e suas 

argumentações não comprovam a sua não culpa dos danos causados ao 

consumidor. Impugna a existência de dano moral indenizável, mas não trás 

prova satisfatória e não foi carreado aos autos que comprovasse seus 

argumentos que não cometeu ato ilícito na propriedade rural do autor. A 

contestação é estéril de prova, o que foi juntado não possui o condão de 

não responsabilizá-las pela má prestação de serviço. Há, neste caso, ato 

ilícito, ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais lembrar que, 

neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma empresa, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da Reclamada a 

comprovação de suas alegações, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo. São direitos do consumidor: VIII 
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- A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Ademais, o art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou 

o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Os danos que 

incidem sobre a vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de 

demonstração, de maneira que, por evidente, não há que se exigir do 

reclamante prova manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além 

do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. Agravo 

regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano moral. Inscrição 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in re ipsa. Quantum 

indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição indevida em 

cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in 

re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em 

recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200). 

Deve ser aplicado ao presente caso, os artigos do Código de Defesa do 

Consumidor; para a espécie, caracterizado, pois, o dever da Requerida em 

restituir o valor ao Requerente conforme pedido na inicial pela perda de 

sua novilha. Com relação aos danos morais entendo que os mesmos 

restaram caracterizados, ante ao transtorno, constrangimento e 

frustração experimentados, causados ao Requerente em razão da má- 

prestação dos serviços. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Destaca-se, ainda, o posicionamento jurídico 

adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, 

como se vê: Dano moral puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão do 

ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos 

sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização. (STJ 4ª T. Resp Rel. Barros Monteiro. j. em 

18/02/92 .RSTJ 34/285). No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe, ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

a AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL, e CONDENO a 

Reclamada a RESTITUIR o Requerente, a título de dano material o valor de 

R$ 1.500,00, referente a perda da novilha, devendo o referido valor ser 

corrigido monetariamente desde a propositura da ação, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; CONDENO 

ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, a partir desta decisão. Deixo de condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e das despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios, por incomportáveis em primeiro grau de 

jurisdição. Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, certifique. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito 

do Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia, Dra. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado 

Especial Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – assinado 

eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-84.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ALICE KLUSENER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo n.º 

1000110-84.2019.8.11.0017 Requerente: ELISA ALICE KLUSENER 

Requerido: BANCO BRADESCO S/A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, 

em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando 

a prova documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide 
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ser julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, 

fato pelo qual, passo ao julgamento. Trata-se de reclamação cível com 

pedido de danos morais promovida por ELISA ALICE KLUSENER, em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. A reclamante alega que sua 

genitora é correntista junto ao banco reclamado, e é procuradora de sua 

mãe, inclusive, a procuração pública encontra -se anexa a exordial, e 

neste documento público a senhora IRIS IOLANDA KLUSENER confere a 

sua filha ELISA ALICE KLUSENER (Requerente), amplos gerais e ilimitados 

poderes para representá-la juntamente as Agências Bancárias em geral, 

notadamente ao BANCO DO BRADESCO SA, Agência 0618 -1, Conta 

Corrente e/ou Poupança nº500981 -2. Continua que mesmo munida de 

procuração pública que a autoriza realizar todo e qualquer transação 

bancária, em nome de sua genitora , encontra empecilhos toda vez que 

dirige -se ao banco ora Requerido e já desde o mês de junho de 2017 

tenta realizar serviços junto a instituição financeira e as tentativas restam 

sempre infrutíferas, pois o banco alega que a Requerente pleiteia extratos 

analíticos e empréstimos em nome de sua genitora, a senhora IRIS 

IOLANDA KLUSENER. Destaca ainda que não consegue usufruir dos 

serviços oferecidos pelo banco mesmo tendo procuração específica para 

representar sua mãe, e consequentemente, obter valores para estabilizar 

sua vida financeira, bem como, de sua família e ante à tal desrespeito a 

Requerente, não lhe restou alternativa senão a busca do Poder Judiciário, 

presentes todas as condições da ação e pressupostos processuais, e em 

virtude dos fatos narrados pleiteia a indenização por danos morais. 

Realizada a audiência de conciliação, esta se fez infrutífera (ID Núm. 

20467207). O requerido apresentou defesa no prazo legal (ID Núm. 

20535928), alegando ausência de ato ilícito ou prova dos danos 

postulados e que possui mera liberalidade para ceder crédito e em 

consequência – ausência de danos morais, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, vez que a liberação de crédito depende de 

análise por parte do banco, sendo que não está obrigado a ceder crédito, 

conforme solicitação dos clientes. Mencionando ainda quanto a limitação 

da idade para contratação de empréstimo e que os procedimentos da 

política interna do banco, trata-se de exercício regular do direito. A parte 

reclamante apresentou impugnação à contestação (ID Núm. 22203396). 

Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A parte 

reclamante alega que está impossibilitada de fazer qualquer transação 

bancária na conta corrente de sua genitora do Banco Reclamado, e que 

possui poderes para tanto especificados em Procuração Pública, e vem 

sendo impedida. No caso em tela, é entendimento pacifico que as 

instituições bancárias podem adotar as medidas necessárias que a 

provier em consonância com sua política interna, desta feita, que a 

negativa de crédito por parte da instituição financeira, com base em 

critérios internos, insere-se na esfera do exercício regular de direito por 

parte da fornecedora de bens e/ou serviços, não dando, por si só, azo à 

obrigação de fazer e, tampouco, ao dever de compensar". Com esse 

entendimento, o 2º Juizado Cível de Ceilândia julgou improcedente o pedido 

de indenização de um consumidor. O autor recorreu, mas a sentença foi 

mantida pela 1ª Turma Recursal do TJDFT. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEGATIVA DE 

CRÉDITO. AUTONOMIA DA VONTADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

Pelos elementos trazidos aos autos, a negativa de crédito reclamada na 

inicial não é abusiva ou ilícita. Não se verifica ato discriminatório na 

negativa da concessão de crédito, o que afasta qualquer possibilidade de 

constituir ilícito passível de recomposição, pois a concessão ou não de 

crédito é uma liberalidade do concedente. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS 

- AC: 70074847195 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 

Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/10/2017. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA. LIBERALIDADE DO 

COMERCIANTE. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO DESCRITA NA PEÇA INICIAL. 

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO ENSEJA CONDENAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007563174 RS, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 18/07/2018, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2018). 

RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM CONTA 

BANCÁRIA. BLOQUEIO DA CONTA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. CORRENTISTA COMUNICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

COMPARECIMENTO NA AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. Situação fática que demonstra que 

a CONTA bancária do consumidor foi utilizada para creditar valores com 

indício de ser produto de FRAUDE. Demonstração de que a transação foi 

promovida sem o consentimento do titular da CONTA. CONTA bancária que 

foi BLOQUEADA por medida de segurança, tendo a instituição financeira 

comunicado tal procedimento ao consumidor. Ausência de prova do 

comparecimento do correntista na agência bancária para solucionar o 

problema. Inexistência de dano moral, pois o BANCO agiu de acordo com 

sua política de segurança, no intuito de evitar FRAUDE. Sentença 

reformada. (RI 0019414-42.2016.8.11.0001, Relator: NELSON DORIGATTI, 

Julgado em 07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016). Assim que, quanto 

a alegação de negativa/recusa de prestação de serviços por parte do 

Reclamado por desinteresse comercial, imperioso destacar que é assente 

na jurisprudência pátria que os bancos não são obrigados a celebrar ou 

manter contrato de conta corrente ou de outro serviço com qualquer 

pessoa, física ou jurídica, quando tal contratação, do ponto de vista 

mercadológico ou institucional, não lhes pareça adequada e segura, 

podendo inclusive o consumidor, entrementes, se quiser, migrar para outra 

instituição ou tomando outra decisão que melhor aprouver. Dito de outra 

forma, é possível a negativa de concessão de empréstimo consignado e 

até rescisão do contrato de conta corrente por parte da instituição 

financeira, (que não é o caso) desde que observadas as condições 

contratuais e realizada a notificação prévia e por escrito do correntista. 

Deste modo, resta comprovado que o banco recusou e informou a 

reclamante acerca da negativa de concessão de empréstimo de crédito 

pelo banco, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da instituição 

financeira. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte do 

banco Reclamado, entendo pela improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante 

a comprovação de inexistência de ato ilícito por parte do banco reclamado. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação da 

Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível de São Félix do 

Araguaia, Dra. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo 

Juíza Leiga do Juizado Especial Cível da Comarca de São Félix do 

Araguaia – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000884-17.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO FELIX LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000884-17.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO FELIX LTDA 

- ME Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão em face do 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Antes de qualquer decisão inicial no presente 

feito, o Requerente informa que não possui mais interesse na ação (ID n° 

27725600). Vieram os autos à conclusão. É o breve relato. Decido. 

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 
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base nesta norma jurídica. Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC 

o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, 

não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, não se 

vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos 

termos requerido no ID n° 27725600. Ante o exposto, e por tudo o mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existentes, sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não 

houve a triangularização processual. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia - MT, 15 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18394 Nr: 1327-34.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Souza Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a condição 

suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do 

CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São Félix do 

Araguaia- MT, 19 de dezembro de 2019. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 121463 Nr: 3400-06.2019.811.0024

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Mário Aparecido Fabris

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento de indenização de férias lavrado pelo Juiz de 

Paz de Chapada dos Guimarães e endereçado a este juízo.

Analisando o requerimento, observo que não se trata de atribuição deste 

juízo, as quais estão disciplinadas no Art. 52 da Lei Estadual nº 4.964/85.

Não obstante, a determinação de indenização de verbas trabalhistas é de 

atribuição do Presidente deste e. Tribunal, portanto, proceda-se à baixa 

junto ao Sistema Apolo, e encaminhe-se, através do Sistema CIA, o 

presente pedido à Coordenadoria de Recursos Humanos para o devido 

processamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo com as baixas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19913 Nr: 802-18.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Lúcia Gomes Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Seixas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:Mat. 

100164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Apresentado o cálculo atualizado do débito pelo contador do juízo 

(fls.45/46).

Conforme deliberado na decisão à fl. 37, promova-se a consulta via 

sistema BACENJUD, acerca de informação da existência de ativos em 

nome do executado, e em havendo valores, que seja realizado o bloqueio 

até o valor indicado na memoria de cálculo, nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Caso a diligência seja positiva, intime-se a parte executada para requerer 

o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do artigo 

854 do CPC.

Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16876 Nr: 1650-73.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Rocha, Paulo Roberto Rocha-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Antônio Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT, Danilo Schembek Sousa - OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte exequente para que se 

manifeste sobre o Ofício juntado às fls. 95-96.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001033-44.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI MENDES DA SILVA OAB - MT26640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. G. F. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001033-44.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GIOVANI MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: ANA PAULA GOES FERREIRA 1. Vistos em recesso forense. 

2. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA DE MENOR E ALIMENTOS 

proposta por Giovani Mendes da Silva em face de Ana Paula Góes 

Ferreira, ambos devidamente qualificados nos autos. 3. Pugna pela 

concessão de justiça gratuita. 4. Acostou documentos em ID. 27351036. 5. 

É o relatório. Decido. 6. Inicialmente, não visualizo os requisitos 

necessários à concessão da almejada assistência judiciária pleiteada pelo 

requerente. 7. Como é cediço, para ser beneficiado com a assistência 

judicial gratuita, deve a pessoa comprovar o estado de miserabilidade. 8. 

As circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão de que 

a parte autora esteja na condição de necessitado, em situação econômica 

que não lhe permita arcar com as custas do processo. 9. Outrossim, 

compulsando os autos verifico que na petição inicial tem a qualificação do 

autor constando a profissão de advogado cuja, evidentemente, não o 

impede de arcar com as custas processuais, inviabilizando seu próprio 

sustento, bem como, de acordo com os documentos carreados em ID. 

27351036, restou evidenciado que a parte autora não faz jus ao benefício 

solicitado. 10. Ademais, a declaração prevista no art. 4º, da Lei n. 

1.060/50 gera apenas presunção relativa de hipossuficiência, suscetível 

de ser elidida diante das circunstâncias do processo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA 

QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE. DECISÃO DE 

INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

Muito embora os §§ 3º e 4º do art. 99 do CPC prevejam que a declaração 

de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à 

presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte 

requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 

99, § 2º, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido ?se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade?. 2. A gratuidade de justiça não deve ser 

concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a 

caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas 

que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. Se os 

elementos de prova extraídos dos autos revelam que a parte requerente 

possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e 

despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de 

sua família, o indeferimento do benefício é medida impositiva. 4. Recurso 

conhecido e desprovido.(TJ-DF 07084936020178070000 DF 

0708493-60.2017.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de 

Julgamento: 18/10/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 26/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada). 11. Portanto, em vista da 

ausência de elementos suficientes que permitam aferir o preenchimento 

dos requisitos para a concessão do benefício almejado, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. 12. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que comprove o recolhimento das custas de distribuição 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do Provimento n. 82/2014-CGJ. 13. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 

23 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000617-76.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000617-76.2019.8.11.0039 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO BRAZ Endereço: Rua Rio Grande 

do Sul, 1410, casa, centro, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Endereço: desconhecido INTIMANDO(A): ANTONIO BRAZ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento 

- SJ4MARCOS Data: 23/01/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. S JOSÉ Q 

MARCOS, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Processo Número: 1000438-45.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO DA SILVA GERALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000438-45.2019.8.11.0039. AUTOR(A): AMERICO DA SILVA GERALDI 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por 

Americo da Silva Geraldi em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados. 2. Requer o benefício 

de Justiça Gratuita. 3. Junto à inicial vieram os documentos. 4. É o 

relatório. Decido. 5. Determino que a parte autora proceda com a emenda 

da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher custas judiciais ou 

apresentar documento probatório do estado de hipossuficiência, 

colecionando ao feito comprovante de residência atual e legível, cópia 

CTPS, bem como, declaração de imposto de renda, dos últimos dois 

exercícios. 6. Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-73.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BUENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000559-73.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CLARICE BUENO DOS SANTOS 

RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. 

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por CLARICE BUENO DOS 

SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula o 

benefício de auxílio-doença c/c invalidez, uma vez que a parte autora 

preencheria as condições para percepção do benefício pretendido. 2. 

Vieram-me os autos conclusos. 3. É o relato do necessário. Decido. 4. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 5. Da necessidade de 

designação de audiência de conciliação e mediação. 6. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 7. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 8. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos 

a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 10. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº. 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, para responder os quesitos apresentados pelas partes, 

devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às 

partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos. 11. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 12. Posteriormente, 

intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, 

todos do Código de Processo Civil. 13. Consigno que, com a nova 

sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 14. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 15. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 16. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 17. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-84.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000513-84.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CEZAR PAULA VIEIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Cuida-se de 

Procedimento Comum proposta por CEZAR PAULA VIEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se encontra 

incapacitada para o trabalho, motivo pelo qual requer o restabelecimento 

do benefício, vez que houve o indeferimento da prorrogação do benefício 

administrativamente. 2. Junto à inicial vieram os documentos. 3. É o relato 

do necessário. Decido. 4. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 5. 

Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 6. 
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Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 7. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 8. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos 

a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 10. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, para responder os quesitos apresentados pelas partes, 

devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às 

partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes 

técnicos. 11. Deverá a Secretaria de esta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 12. Posteriormente, 

intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, 

todos do Código de Processo Civil. 13. Consigno que, com a nova 

sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 14. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 15. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 16. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da autora, assim como a sua impossibilidade de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 17. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001038-66.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001038-66.2019.8.11.0039. REQUERENTE: VANIR DOS SANTOS RIBEIRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Vanir dos Santos Ribeiro em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula o benefício de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do benefício pretendido. 

2. Vieram-me os autos conclusos. 3. É o relato do necessário. Decido. 4. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 5. DETERMINO que o feito 

tramite com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 

1.048, I, do CPC e Estatuto de Idoso – Lei n° 10.471/2013. 6. Da tutela de 

urgência. 7. Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do Código de Processo Civil). Com efeito, por ora, não está 

demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora 

recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a 

plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, 

bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. 8. Observe-se, outrossim, que para a concessão da 

tutela é essencial a existência de prova que não enfrente qualquer 

discussão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do 

disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, não está provado de 

forma irrefutável, havendo necessidade de melhor elucidação dos fatos. 

Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de urgência, em 

especial por ser imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, 

pois o pedido, sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de 

Processo Civil, poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 

9. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

10. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista 

o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. 11. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 12. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 13. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 14. Após, deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da pericia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 
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dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 15. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data 

da perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 16. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 17. Consigno que, com a 

nova sistemática implantada pela alteração imposta pela Lei 13.457/2017, a 

regra determina que o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. Caso não seja fixado prazo, o auxílio-doença 

cessará automaticamente após 120 dias, contados da data de concessão 

ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 

perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o Sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela 

Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata 

o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte 

dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 

exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na 

forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 13.457, de 2017) 18. Para o expert nomeado, fixo honorários 

periciais no valor máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

com base em seu art. 3.º, parágrafo único, da referida resolução –, 

devendo ser expedido ofício nos moldes do Anexo I da mesma resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. 19. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado 

estabeleça em sua conclusão, se possível, um prazo para que o 

requerente possa se restabelecer para o labor. 20. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. 21. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-68.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CYRILO DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA VENDRAMINI OAB - MT23004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001012-68.2019.8.11.0039. AUTOR(A): CLAUDIO CYRILO DE RESENDE 

RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Restabelecimento do Benefício de 

Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de tutela de urgência proposta por 

Claudio Cyrilo de Resende contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em 

resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, vez que já ajuizou 

ação perante este Juízo (Cód. 51347), tendo a sentença transitada em 

julgado, motivo pelo qual requer o restabelecimento do benefício, haja vista 

o cerceamento indevido procedido pela Autarquia. 2. Vieram-me os autos 

conclusos. 3. É o relato do necessário. Decido. 1. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. 2. Da tutela de urgência. 3. Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 497 do CPC, que deverá 

cumulativamente conter a relevância do fundamento em que se baseia o 

pedido (fumus boni iuris) e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). 4. Como se sabe, o processo não tem um fim em 

si mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. 5. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

de urgência necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. 6. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a antecipação 

da tutela quando houver elementos inquestionáveis do direito e do perigo 

de dano ou risco irreparável. 7. Ademais, para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. 8. A probabilidade 

do direito do requerente é notório, juntando aos autos, decisões judiciais e 

manifestações favoráveis ao autor e documentos que comprovam sua 

condição de incapaz devido à existência da doença, assim como é 

iminente seu perigo de dano, observando sua dependência do benefício 

tanto para cuidados medicinais como para sua própria subsistência. 9. 

Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Código de Processo 

Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, caracterizada como 

pressuposto negativo à concessão da medida, ou seja, por ela o juiz só 

poderá conceder quando não houver perigo de irreversibilidade, 

denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto probatório 

suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. 10. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual 

teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela 

pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em 

detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. 11. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300, § 2°, do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I 

da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de tutela de urgência in limine e, 

para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social restabeleça 

o beneficio de Aposentadoria por Invalidez, a partir da citação. 12. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330, do 

Código Penal). 13. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. 4. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. 5. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

realizando-a perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único. 6. Advirta que se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas 

hipóteses do NCPC, art. 345, I a IV. 7. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 8. Após, deverá a Secretária de este Juízo 

proceder com o agendamento da perícia médica. Para a realização da 

perícia requerida, desde já, nomeio como perito-médico, 
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independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, 

CRM/MT nº 8702, Cel: (65) 99642-6838, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a 

indicação de assistentes técnicos. 9. Deverá a Secretária de esta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. 10. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos 

quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem 

como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 

11. Consigno que, com a nova sistemática implantada pela alteração 

imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina que o ato de concessão 

ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar 

o prazo estimado para a duração do benefício. Caso não seja fixado 

prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente após 120 dias, 

contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o 

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 12. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 13. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 14. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como 

a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. 15. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-69.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAGAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000708-69.2019.8.11.0039. AUTOR(A): LEONARDO MAGAO DE SOUZA 

RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por LEONARDO MAGÃO DE SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. O requerente pugna pela 

concessão do benefício da Justiça Gratuita. 3. Vieram os autos 

conclusos. 4. É o relatório suscinto. Decido. 5. Compulsando os autos, 

verifico que a autora não perfez as condições necessárias de 

hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO que a autora 

proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito comprovante de 

residência legível, cópia da CTPS, comprovante de renda e declaração de 

imposto de renda dos últimos dois anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 6. Após o prazo supra 

voltem-me conclusos para deliberação. 7. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-78.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA SONEMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000688-78.2019.8.11.0039. AUTOR(A): RAFAEL BATISTA SONEMBERG 

RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 1. Vistos em 

recesso forense. 2. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA 

ANTECIPADA, proposta por Rafael Batista Sonemberg, em desfavor de 

Município de São José dos Quatro Marcos, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Recebo a inicial, por estarem presentes todos 

os requisitos exigidos em Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil. 4. 

Outrossim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 

2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para 

caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, 

especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. 

5. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a 

parte autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário. 6. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes 

que venham a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência 

para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida 

em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. 

Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “JUSTIÇA 

GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE 

RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econônimo-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 

benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 

24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 26/07/17). 

7. Assim, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 05 de fevereiro de 2019, às 13h30min. 8. 

Cite-se o requerido via correio com fulcro no art. 244 do CPC. 9. Consigno 

que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias 

da data em que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe 

o art. 334 do CPC. 10. De mais a mais, na data marcada para a audiência 

as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, nos termos do artigo 334, §10º, do CPC. 11. Advirto 

as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. 12. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal, a ser 

contado da realização da audiência (art. 335, I, do CPC). 13. Intime-se 

todos. 14. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-55.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LIMA SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000211-55.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSIMAR LIMA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JOSIMAR LIMA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

já qualificados nos autos. 3. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou sua contestação em ID. 20848524, sendo impugnada pela 

parte autora em ID. 20945708. 4. Deste modo, intimem-se as partes para 

manifestação, especificando as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, conclusos para designação de 

audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-97.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000926-97.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOAO FERREIRA NETO RÉU: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por João Ferreira Neto, em desfavor de CIA DE 

SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL e BANCO BRADESCO S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. 2. Recebo a inicial, por estarem 

presentes todos os requisitos exigidos em Lei, artigo 319, do Código de 

Processo Civil. 3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. Analisando 

detidamente a peça inicial, verifico que a autora pretende em sede de 

tutela antecipada abstenção de realizar os descontos mensais na conta 

do autor, uma vez que alega não contratar/possuir adesão de seguro junto 

as requeridas. 5. Sobre o tema dispõe o artigo 300, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 6. Desta feita, da 

análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser 

deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão 

deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do 

Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte 

Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos maiores. 7. 

Isto posto, DEFIRO a tutela, em caráter liminar, inaudita altera parte, a fim 

de DETERMINAR que as partes Rés suspendam a realização de descontos 

mensais na conta do autor, até o término da presenta ação ou ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de ser arbitrada multa. 8. Oficiem-se as 

partes Rés, notificando-as ainda que terão o prazo de 15 (quinze) dias 

para encaminharem a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento 

da presente decisão. 9. Por estar caracterizada a relação de consumo 

nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do 

promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Cite-se o requerido a respeito da ação por correio, com 

fulcro no art. 244 do CPC. 11. Cumpra, expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 9 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-32.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIO EMIDIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000995-32.2019.8.11.0039. AUTOR(A): VERGINIO EMIDIO GONCALVES 

RÉU: INSS Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não recolheu as custas iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte 

requerente proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias 

para o fim de: a) recolher custas judiciais ou apresentar documento 

comprobatório do estado de hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, colacionando ao feito 

comprovante de renda, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de 

imposto de renda dos últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na 

oportunidade, o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. 

Efetuado a emenda da inicial, remetam-se os autos ao cartório distribuidor 

para o fim de certificação e cadastramento no sistema PJE acerca das 

custas processuais. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001023-97.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA REGINA COSTA LESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001023-97.2019.8.11.0039. AUTOR(A): NILMA REGINA COSTA LESSA 

RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente proceda com 

a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) recolher 

custas judiciais ou apresentar documento comprobatório do estado de 

hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, 

Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o 

não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e 

cadastramento no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001011-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001011-83.2019.8.11.0039. AUTOR(A): RAQUEL DA SILVA ARAUJO 

RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas iniciais, motivo 

pelo qual DETERMINO que a parte requerente proceda com a emenda da 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) recolher custas 

judiciais ou apresentar documento comprobatório do estado de 

hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, 

Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o 

não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e 

cadastramento no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001014-38.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001014-38.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ELIAS INACIO DE SOUZA RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente proceda com 

a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) recolher 

custas judiciais ou apresentar documento comprobatório do estado de 

hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, 

Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o 

não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e 

cadastramento no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-08.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BARBOZA DE SOUZA (REU)

ZORAIDE TÂMARA FERREIRA (REU)

GERCINO FERREIRA SANTIAGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000143-08.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ROBSON DE JESUS DE OLIVEIRA 

RÉU: VALDECIR BARBOZA DE SOUZA, GERCINO FERREIRA SANTIAGO, 

ZORAIDE TÂMARA FERREIRA 1. Vistos. 2. Defiro o petitório de ID. 

20822588, e, DETERMINO que seja procedida citação do requerido por 

correio, consoante dispõe o art. 246, inciso I e observados os requisitos 

do artigo 248 ambos do Código de Processo Civil. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001027-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001027-37.2019.8.11.0039. AUTOR(A): AGNALDO MESSIAS DOS 

SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu 

as custas iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente 

proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim 

de: a) recolher custas judiciais ou apresentar documento comprobatório 

do estado de hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante 

de renda, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda 

dos últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que 

o não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial 

conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a 

emenda da inicial, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim 

de certificação e cadastramento no sistema PJE acerca das custas 

processuais. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-93.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MANOEL SOUTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001075-93.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ALICE MANOEL SOUTA DA 

SILVA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora não recolheu as custas iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a 

parte requerente proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias para o fim de: a) recolher custas judiciais ou apresentar documento 

comprobatório do estado de hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, colacionando ao feito 

comprovante de renda, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de 

imposto de renda dos últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na 

oportunidade, o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. 

Efetuado a emenda da inicial, remetam-se os autos ao cartório distribuidor 

para o fim de certificação e cadastramento no sistema PJE acerca das 

custas processuais. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000982-33.2019.8.11.0039
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZE JOSE DE MATOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000982-33.2019.8.11.0039. AUTOR(A): VALDIR DE JESUS DO 

NASCIMENTO RÉU: NILZE JOSE DE MATOS Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas iniciais, motivo 

pelo qual DETERMINO que a parte requerente proceda com a emenda da 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) recolher custas 

judiciais ou apresentar documento comprobatório do estado de 

hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, 

Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o 

não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e 

cadastramento no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000996-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000996-17.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MILTON GOMES DE OLIVEIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. Milton 

Gomes de Oliveira devidamente qualificado na peça basilar ajuíza Ação de 

procedimento comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. 2. Sustenta, em apertada síntese, que possui 60 (sessenta) anos de 

idade e que, durante toda a da sua vida, exerceu atividade rural junto com 

a sua família, em regime de economia familiar, cultivando lavoura para 

subsistência. 3. Requer que seja julgada totalmente procedente a presente 

ação para que seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de 

aposentadoria por idade rural em favor da parte autora. 4. Juntou os 

documentos. 5. É o breve relato. Decido. 6. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 7. DETERMINO que o feito tramite com prioridade por se 

tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC e 

Estatuto do Idoso – Lei n° 10.741/2013. 8. Da assistência judiciária gratuita. 

9. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família mormente por não possuir renda mensal fixa conforme documentos 

acostados aos autos. 10. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC. 11. Cite-se a autarquia requerida mediante 

remessa eletrônica dos autos, para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 

344, ambos do Código de Processo Civil. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCIA DE MORA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001083-70.2019.8.11.0039. AUTOR(A): APARECIDA LUCIA DE MORA 

SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu 

as custas iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente 

proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim 

de: a) recolher custas judiciais ou apresentar documento comprobatório 

do estado de hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante 

de renda, cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda 

dos últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que 

o não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial 

conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a 

emenda da inicial, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim 

de certificação e cadastramento no sistema PJE acerca das custas 

processuais. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-80.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES STORTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000953-80.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARIA APARECIDA 

GONCALVES STORTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu 

as custas iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente 

proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim 

de: a) recolher custas judiciais ou apresentar documento comprobatório 

do estado de hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, § 2°, Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante 

de residência, comprovante de renda, cópia da Carteira de Trabalho e 

declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios. 2. 

Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, remetam-se os 

autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e cadastramento 

no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000886-18.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLAUDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA ZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000886-18.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOAQUIM ALVES DE 

OLIVEIRA, CLAUDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA, CLAUDINEI FERREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSIMAR FERREIRA 

DE OLIVEIRA, MARIA ZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente proceda com 

a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) recolher 

custas judiciais ou apresentar documento comprobatório do estado de 

hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, 

Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o 

não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e 

cadastramento no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001031-74.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PILATI ALBA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDÁRIO LIBERTO DE JESUS (REQUERIDO)

KIM (REQUERIDO)

FERNANDO SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

GIDEON DE TAL (REQUERIDO)

LINDOMAR DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

CÍCERO DE TAL (REQUERIDO)

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA (REQUERIDO)

ADAILTON ELETRCISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS DILIGENCIAS 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 2003-37.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2003-37.2014.811.0039

CÓDIGO N° 57823

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Ação Previdenciário de Concessão de Benefício 

Assistencial de Prestação Continuada com Pedido de Antecipação de 

Tutela Inaudita Altra Pars, ajuizada por Gloria Borges dos Santos, em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 139.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. De proêmio, retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro 

a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

7. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 139, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

8. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

9. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

10. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

11. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

12. Publique-se.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77389 Nr: 1010-86.2017.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 Vistos.

1. Considerando o petitório retro, DETERMINO que a parte autora promova 

o cumprimento de sentença sob o rito de prisão em autos apartados, 

transladando-se as cópias necessárias, conforme já determinado em fl. 

128.

2. Consigno que cabe a parte interessada e não ao judiciário promover os 

atos necessários para a satisfação da obrigação.

 3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 81504 Nr: 3176-91.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 33.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do cessamento do benefício, ou seja, 

08/11/2018, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 28/06/2019. 34.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.35.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.36.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.37.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.38.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.39.Ás 

providências.40.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 2580-44.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2580-44.2016.811.0039

CÓDIGO N° 72820

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Para Concessão de Benefício Previdenciário de 

Aposentadoria Rural com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada, ajuizada por Antônio Gimenez, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 117.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 117, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 71251 Nr: 1781-98.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ELIANE 

ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, MARILIA AUGUSTO DE 

OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1781-98.2016.811.0098Código: 71251Vistos.Trata-se de Ação de 

Guarda Unilateral c/c Pedido de Liminar proposta por Odair José Luzia em 

face de Jociana Ferreira dos Santos Pacheco, todos qualificados nos 

autos, visando a concessão legal da guarda dos adolescentes Wesley 

dos Santos Luzia e Raziel dos Santos Luzia.DEFIRO a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, conforme requerido pelas 

partes, por entender imprescindíveis em razão da própria natureza da 

ação, que diz respeito à guarda e responsabilidade de incapaz.Desta feita, 

em cumprimento ao que dispõe a Recomendação n.º 25 do CNJ em seu 

art. 1º, §1º designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de 

JANEIRO de 2020, às 16h00min.Intimem-se as partes, que estas detêm 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar/ratificar o rol 

testemunhal porventura apresentado devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e Ss, 

do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado 

nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverão as partes no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunhas e os 

respectivos endereços que requer seja a intimação feita pela via judicial. 

Intime-se pessoalmente a parte que deverá prestar depoimento pessoal.No 

mais, vistas ao Ministério Público para, querendo, manifestar o que 

entender de direito acerca do Estudo Psicossocial de ref. 108.Notifique-se 

o Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 66889 Nr: 133-83.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, DÉBORA ALESSANDRA FERREIRA - OAB:18996/O, 

FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 TAUTOS Nº 133-83.2016.811.0039

CÓDIGO 66889

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por Banco 

Rodobens S/A, instituição financeira de direito privado, em desfavor de C. 
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J. Rodrigues Transportes ME, partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que as partes avençaram acordo em 

ref. 99, entretanto o documento apresentado está de fato inelegível, ao 

passo que, postergo a análise dos pedidos em ref. 99 e 101.

3. Posto isto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte o acordo devidamente legível para a análise do feito.

4. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60557 Nr: 438-04.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0, 

THIAGO DE MAMAN DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 438-04.2015.811.0039.

Código nº. 60557.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 380-30.2017.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 380-30.2017.811.0039.

CÓDIGO 75819.

 1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Deolinda Costa de 

Oliveira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte exequente em ref. 70.

4. Conforme ref. 86, a parte executada concordou tacitamente com os 

valores apresentado pela executada.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Nos cálculos apresentados pela parte exequente, constam os valores 

de R$ 26.618,51 (vinte e seis mil e seiscentos e dezoito reais e cinquenta 

e um centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 2.455,78 dois mil e 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente em 

ref. 70, nos valores R$ 26.618,51 (vinte e seis mil e seiscentos e dezoito 

reais e cinquenta e um centavos) referente às verbas pretéritas, R$ 

2.455,78 dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 74606 Nr: 3445-67.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 24.687, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3445-67.2016.811.0039

CÓDIGO N° 74606

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Para a Conversão de Amparo Assistencial ao Idoso 

em Aposentadoria Por Idade Rural, ajuizada por Ana Francisca da Rocha, 

em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em ref. 116.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em ref. 116, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000933-89.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA MURILIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000933-89.2019.8.11.0039. AUTOR(A): EVA APARECIDA MURILIA RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, para evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e 

celeridade processual, é imprescindível a juntada do requerimento 

(indeferimento) administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. 

Neste sentido, trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE 

TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APRESENTAÇÃO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu 

sob o regime de repercussão geral que não resta caracterizado o 

interesse de agir do segurado que não apresenta requerimento 

administrativo do benefício pretendido, não havendo em tais hipóteses 

violação ao princípio constitucional do acesso ao Poder Judiciário. 2. Por 

motivo de economia processual e para evitar a perda de milhares de 

processos que encontram-se em tramitação, a Corte Suprema promoveu a 

modulação do julgado, estipulando hipóteses em que o processo pode ser 

examinado em seu mérito sem a necessidade de apresentação de 

requerimento administrativo e indicando as situações onde o requerimento 

é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as providências 

necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio requerimento 

administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em que o processo 

tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, mas sem 

contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a apontar a 

necessidade de apresentação de prévio requerimento do benefício para 

viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, a sentença 

deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo 

determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 dias o 

pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação apresentada 

no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar o retorno dos 

autos à origem para promover o pedido administrativo, pois as instâncias 

administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado o pedido, o 

processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a resposta do INSS 

que deverá ser apresentada ao requerente e protocolada nos autos para 

conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 6. Acolhido 

o pedido na esfera administrativa, o processo deve ser extinto sem o 

exame de seu mérito, observado o princípio da causalidade. 7. Em caso de 

indeferimento do benefício ou ausência de resposta administrativa no 

prazo máximo fixado na modulação do Supremo Tribunal Federal, o 

processo deve retomar seu curso regular com nova prolação de sentença 

ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar maiores prejuízos à 

parte autora, que não concorreu para a demora na solução do direito aqui 

vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo assistencial, fica 

mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. Sentença anulada 

para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no 

RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto condutor deste acórdão. 

10. Apelação interposta por qualquer das partes prejudicada. (AC 

0005651-37.2004.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.120 de 

15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para que proceda a juntada do respectivo 

requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito por falta de interesse processual (art. 485 do 

Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos já praticados no feito. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000368-28.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEGRAO QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000368-28.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA APARECIDA NEGRAO 

QUINTANA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO c/c TUTELA 

ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS, proposta por Maria 

Aparecida Negrão Quintana em desfavor de Brasil Telecom S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Citado, o requerido apresentou sua 

contestação em ID n. 21390112. 3. Réplica apresentada em ID n. 

26319433. 4. Após, cuida-se de acordo avençado entre as partes 

litigantes (ID n. 26623844). 5. É o sucinto relato. DECIDO. 6. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 7. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, que os 

procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir. 8. Desta 

forma, diante do termo de acordo apresentado (ID n. 26623844), a 

homologação é medida de rigor. 9. Ante o exposto, para que surtam seus 

jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

celebrada entre as partes, julgando o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 10. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 11. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais. 

12. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

anotações de praxe. 13. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-52.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CASSIANO SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000002-52.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:DEBORA 

CASSIANO SETTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

06/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 
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S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-37.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CASSIANO SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-37.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:DEBORA 

CASSIANO SETTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

06/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-22.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CASSIANO SETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000004-22.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:DEBORA 

CASSIANO SETTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

06/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-15.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. DE OLIVEIRA PAES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010027-15.2014.8.11.0039. REQUERENTE: AUTO POSTO 

QUATRO MARCOS LTDA - EPP REQUERIDO: N. A. DE OLIVEIRA PAES - ME 

Vistos. 1. Intime-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do pleito retro. 2. Cumpra, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 08 de julho de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-28.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TAVARES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000023-28.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:ROSANGELA 

TAVARES NEPOMUCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado 

Especial Cível Data: 06/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: FÓRUM DES. 

JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 

9 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-41.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000048-41.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:MARCELO LEAL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS 

SANTOS PARDIN, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

06/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-02.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVA MARGARIDA DE ANUNCIACAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

Petição inicial

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVA MARGARIDA DE ANUNCIACAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Petição inicial

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS CERTIDÃO 

Certifico que, em virtude do Sistema ter marcado de forma automática a 

data e horário da audiência no presente processo, será necessária a 

alteração do horário, visto que existe outro processo agendado para o 

mesmo dia e hora, também com as partes já citadas e intimadas, e para 

que não haja prejuízo, a referida será realizada as 16:00 do mesmo dia. O 

referido é verdade e dou fé. S JOSÉ Q MARCOS, 14 de janeiro de 2020. 

ARLETIMA MORAIS DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, 

RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q 

MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER CORREIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000817-83.2019.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDA 

XAVIER CORREIA DE SOUZA REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE 

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 1. Vistos. 2. Trata-se de ação sob 

o rito da Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se 

preenchidos os requisitos legais para a propositura perante o Juizado 

Especial Cível. 3. RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 

14 e ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 4. Com efeito, a tutela de urgência foi 

inserida no art. 300, do Código de Processo Civil, e será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 5. Tenho que tais requisitos legais, no 

presente caso, não se encontram configurados, em razão disso, INDEFIRO 

a tutela antecipada. 6. Cite-se o(a) requerido(a) a respeito da ação (artigo 

18 e incisos da Lei n. 9.099/95), bem como o intime para participar da 

audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o 

requerido PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar 

da convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). 7. Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 8. Nos locais atendidos e 

não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço 

(art. 909 da CNGC). 9. Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, 

sob pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, 

art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) 10. O prazo para 

impugnar a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) 

dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, 

art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso.) 11. Por fim, tem-se que a assistência obrigatória 

prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, 

não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e 

os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data 

da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do 

comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC 

ou do Código Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). 

12. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 

14 de outubro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-67.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000055-67.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA 

GONCALVES RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada onde a requerente pleiteia indenização por danos morais no 

valor de a R$ 45.792,00 (quarenta e cinco mil setecentos e noventa e dois 

reais). Aduz a requerente que adquiriu o produto “claro livre”, ou seja, 

antena de TV com canais em aberto livre de mensalidade e que depois de 
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certo tempo a empresa bloqueou sua funcionalidade e passou a cobrar 

mensalidades. Diz a requerente que entrou em contato (protocolos nos 

autos) e não conseguiu resolver seu problema. Em decisão fundamentada 

a MM Juíza desta comarca entendeu pelo deferimento da liminar para 

determinar o cancelamento das faturas que estavam sendo cobradas, 

pela concessão da justiça gratuita bem como inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor. Em audiência de conciliação restou infrutífera 

tendo em vista a falta de consenso entre as partes. Em sua contestação a 

empresa requerida rebate os argumentos da peça inicial e requerer que 

sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos. Em sede de 

impugnação a contestação a requerente reitera todos os pedidos da peça 

inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passam a análise 

do mérito. Ao mérito. Deferida a inversão do ônus probatório em decisão 

liminar, a empresa requerida trouxe elementos que não se demonstram 

suficientes a comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de 

contrato assinado nem muito menos outro tipo de elemento probatório que 

embasasse suas alegações. Inclusive não lhe assiste direito mudar o 

plano unilateralmente de acordo com seu entendimento, pois o produto já 

foi vendido a reclamante por determinado valor justamente para ser livre 

de mensalidades. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Recurso Cível 71007291628 RS 

(TJ-RS)Jurisprudência • Data de publicação: 25/07/2018 EMENTA TV POR 

ASSINATURA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO 

DE MANTER O VALOR ORIGINARIAMENTE CONTRATADO, AUTORIZADOS 

OS REAJUSTES PERIÓDICOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra, em síntese, 

a parte autora que adquiriu os serviços da requerida, no plano SKY LIVRE, 

pelo valor de R$ 399,00 mensais. Aduz que em maio de 2017 houve 

suspensão dos serviços e após diligências administrativas, obteve a 

informação de que a requerida realizou a alteração unilateral do plano 

onde passou para SKY PRÉ-PAGO, em que a demandante deveria realizar 

recargas periódicas. Sustenta sendo que a autora deverá realizar 

recargas periódicas. Pugna pelo restabelecimento do serviço nos termos 

inicialmente contratados, bem como ao pagamento de indenização por 

danos morais. 2. Sentença julgou parcialmente procedente a ação, 

condenando a ré no restabelecimento do sistema de plano SKY LIVRE, no 

prazo de dez dias contados do trânsito em julgado da demanda, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. 

Tendo em vista que o caso em comento trata de uma nítida relação... 

consumerista, acertada a inversão do ônus da prova, eis que presumida a 

hipossuciência do consumidor. Assim, comprovados os fatos narrados 

pela autora, cabe à ré, pelo disposto no art. 6º , VIII , do CDC e no art. 373 

, inciso II , do Novo CPC , o ônus de trazer aos autos provas cabais que 

modiquem, impeçam ou extingam seu pleito, o que não ocorreu. 4. A 

empresa requerida deveria trazer aos autos o contrato entabulado entre 

as partes, a m de corroborar sua tese defensiva. Não o fez.” No tocante 

ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA a efetuar o pagamento do valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a 

partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório 

dos autos; II – Pela manutenção da liminar deferida bem como a reativação 

do pacote livre; III – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 06/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/01/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000053-34.2018.8.11.0039. REQUERENTE: MARINEIDE 

CARVALHO DA GUIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1473 de 1782



ação de inexistência de débito c/c danos morais sob o rito da lei nº 

9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida 

no valor R$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais). Aduz 

que ao tentar efetuar compra na praça mediante crédito este foi negado 

sob a alegação de possuir negativação no valor de e R$ 160,27 (cento e 

sessenta reais e vinte e sete centavos), ao qual alega desconhecer. 

Passo a análise do mérito. A requerente não compareceu na audiência de 

conciliação, motivo pelo qual incidiu em contumácia. Desta forma, 

respeitados os princípios que norteiam os juizados especiais, 

considerando ainda que não houve comprovação de ausência (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), OPINO pela condenação da 

requerente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Por fim, em que pese ter a condenação em custas de que trata o art. 

51, §2º, da Lei 9.099/95, caráter punitivo visando inibir novas condutas 

semelhantes, a declaração de hipossuficiência obsta a sua cobrança, nos 

exatos termos da Lei. Nesse sentido: “Ementa: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. 

TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO 

ART. 51 DA LEI 9099/95. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE EM 

PAGAR REFERIDAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, conhecer e negar provimento ao 

recurso interposto pelo recorrente, nos exatos termos do voto.? (TJPR - 2ª 

TR ? RI 0001431-98.2012.8.16.0108/0 - rel. juiz Marcelo de Resende 

Castanho - j. 09/10/2015). “TJ-RS - Recurso Cível 71006311781 RS 

(TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 17/11/2016 EMENTA 

ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA DATA 

DESIGNADA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO 

COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 51 , I , DA 

LEI 9.099 /95. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PECULIARIDADE DO SISTEMA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA QUE É DESIGNADA COM O 

REGISTRO DO PEDIDO DEVER DA PARTE AUTORA DE CONSULTAR O 

ANDAMENTO PROCESSUAL DO PEDIDO. DEVER DA PARTE AUTORA DE 

CONSULTAR O ANDAMENTO PROCESSUAL. ADVERTÊNCIA EXPRESSA 

QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA, 

RESSALVADA POSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO 

DE CUSTAS. Sentença conrmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 

71006311781, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 11/11/2016). TJ-AP - RECURSO 

INOMINADO RI 00097021620178030001 AP (TJ-AP) Jurisprudência • Data 

de publicação: 12/04/2018 EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Cabe à autora comparecer a todas 

as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº 9.099 /1995, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 51 , inciso I , do referido estatuto legal. No 

presente caso, a requerente não compareceu à audiência de conciliação e 

não apresentou justicativa prévia para sua ausência, a m de que pudesse 

ser afastada a consequência processual. As alegações contidas no 

recurso, no sentido de que a autora compareceu, por falta de informação 

adequada do juízo, a local diverso daquele onde foi realizado o ato, além 

de revelar a ausência de diligência, estão desprovidas de substrato 

probatório a ensejar a anulação da sentença que extinguiu o feito, sem 

resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido.” Deste modo, em 

havendo declaração de hipossuficiência nos autos, OPINO pelo 

deferimento desde já a gratuidade, suspendendo a cobrança das custas 

processuais, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Lei nº 1.060/50 

(art. 12). Diante da contumácia da parte Autora, OPINO por JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

30/10/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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Processo: 1000260-67.2017.8.11.0039. REQUERENTE: DANIELE 

RODRIGUES GOMES. REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, tutela antecipada, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais). Aduz a 

requerente que tentou efetuar compra no comercio local e teve se crédito 

negado em virtude de anotação no valor de e R$ 167,93 (cento e sessenta 

e sete reais e noventa três centavos), data da Inclusão: 28/03/2016, 

contrato: 02185757. Pleiteia indenização por danos morais. Estando ambas 

as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

contestação a empresa requerida aponta que existiu relação de prestação 

de serviços na linha telefônica nº (65) 9690-4541, ocorreu mudança em 

24/06/2014 do sistema pré-pago para pacote de serviços da modalidade 

controle, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. Diz que a 

relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a requerente 

efetuado o pagamento das faturas no período de julho de 2014 a setembro 

de 2015, contudo, sem qualquer justificativa, a requerente deixou de 

efetuar o pagamento das faturas referente aos meses subsequentes, fato 

gerador do débito no valor total de R$ 167,93 (cento e sessenta e sete 

reais e noventa e três centavos), o qual foi quitado, após a realização de 

acordo entre as partes. Em peça de impugnação a contestação a 

requerente rebate os argumentos contestatórios e requer que no mérito 

seja a demanda julgada totalmente procedente. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passam a análise do mérito. Nos litígios de relações de consumo 
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o legislador acabou por restringir a regra do artigo 333 do CPC, em razão 

da presunção da desvantagem do consumidor frente o fornecedor. Neste 

sentido, através do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

possibilitou o legislador a facilitação dos meios de prova ao consumidor 

hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da prova, razão pela 

qual delegou à parte contrária, fornecedor, todos os ônus das provas que 

acabem por afastar o direito que o autor-consumidor alega possuir frente 

o fornecedor. Na verdade, incumbe à empresa requerida provar fato 

extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, o que na 

prática acaba por transferir ao fornecedor a obrigação de desfazer a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, uma vez 

que tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. Ao mérito. 

Da indústria do dano moral. Em um país em que população clama por 

mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder 

Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca 

crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não 

poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é 

verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões 

óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em 

caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pelo autor ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 
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conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o requerida ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 167,93 (cento e 

sessenta e sete reais e noventa três centavos). II – CONDENAR o 

advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 37.480,00 

(trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), ou seja, R$ 3.748,00 (três 

mil setecentos e quarenta e oito reais), bem como ao pagamento de custas 

e taxas processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré 

com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” 

e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos 

(art. 777 do NCPC). Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

29/10/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-50.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000276-50.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais onde a requerente pleiteia o valor de R$ 

15.795,40 (quinze mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta 

centavos). Aduz a requerente que se deparou com descontos em seu 

benefício de aposentadoria, sendo contrato de empréstimo realizado com 

a empresa requerida sob o nº 000008014758, supostamente realizado em 

02/10/2018, no valor de R$ 3.000,08 (três mil reais e oito centavos). Diz ter 

pagado 5 (cinco) parcelas de R$ 79,54 (setenta e nove reais e cinquenta 

e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 397,70 (trezentos e noventa 

e sete reais e setenta centavos), requer restituição em dobro, o que 

perfaz o valor de R$ 795,40 (setecentos e noventa e cinco reais e 

quarenta centavos). Em sua contestação a empresa requerida suscita 

preliminares de necessidade de perícia grafotécnica, conexão e inépcia da 

inicial, no mérito requer que sejam julgados improcedentes todos pedidos. 

Junta ainda comprovantes de contratação assinados pela requerente. 

Estando ambas as partes em audiência de conciliação restou infrutífera 

em razão de ausência de consenso entre as partes. Na sua impugnação a 

contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera o 

pedido inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar de necessidade de realização de 

exame grafotécnico. No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado54 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 

precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 

pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 
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caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da conexão; A 

conexão é um mecanismo processual que leva à reunião duas ou mais 

ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam aqueles 

relativos aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. 

Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em 

comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de 

partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 

simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. No presente caso se 

vislumbra que trata-se de contratos diferentes, o que deve ser analisado 

de maneira distinta, motivo pelo qual vislumbro o não acatamento da 

preliminar. Da inépcia da inicial em virtude do comprovante de endereço; 

Na busca pela justiça, não poucas vezes a previsão processual do art.4º 

do Novo Código de Processo Civil de que as partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, principalmente nos Juizados Especiais, o jurisdicionado se 

depara com a burocracia utilizada por alguns julgadores que parecem mais 

preocupados com formalismos do que com a entrega do pedido. É certo 

que documentos são necessários a instruir o processo em sua essência, 

na sua causa de pedir, a não deixar dúvida quanto ao objeto da ação, mas 

existem casos em que sua apresentação pode até mesmo ser 

dispensada. Não raras vezes o jurisdicionado e seu patrono se vêm diante 

de exigências que não tem outro objetivo senão dificultar o acesso à 

justiça ou satisfazer o julgador em suas convicções pessoais. Exemplo 

disso é a exigência de apresentação de comprovante de endereço do 

autor, em nome próprio, selecionado, inclusive o tipo de documento: conta 

de água, luz, telefone ou IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da 

população, aqueles que mais procuram a tutela da justiça nos Juizados 

Especiais, não tem moradia própria, não formalizam contratos de locação e 

vivem mais na informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, 

exigir que comprovem residência mediante apresentação de documentos 

em nome próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus 

direitos. Para responder quais documentos são necessários à propositura 

da ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 

9.099/95 estabelece em seu art. 2º que o processo é regido pelo critério 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Naquilo que a Lei não se referir diretamente, tem aplicabilidade 

do Novo Código de Processo Civil. Humberto Dalla Bernardina de Pinho 

ensina que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Assim, a interpretação do art. 

14 deve ser feita à luz dos comandos dos arts. 282 e 283 ambos do Novo 

Código de Processo Civil, no que for compatível e necessário com o 

sistema dos juizados. O art. 14 da mesma lei diz que o pedido pode ser 

apresentado na Secretaria do Juizado, de forma escrita ou oral, e que do 

pedido constarão, de forma simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor. É de se destacar 

que o legislador se preocupa com a economia processual ao estabelecer 

que o essencial é o fornecimento de informações suficiente à localização 

do réu. Ou seja, o caput do art. 319 diz que a petição inicial indicará o que 

complementado pelo art. 320, deverá ser acompanhada tão somente pelos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, que são aqueles 

orientadores dos fatos que influem na tomada de decisão pelo Juiz, a 

causa de pedir, o que, segundo a doutrina, são os documentos 

substanciais ou fundamentais ao processo. Secundários são os 

documentos que se prestam a demonstrar outras alegações das partes 

que elucidam pontos ou complementem afirmações”. Nem a Lei nº 

9.099/95, nem o Novo Código de Processo Civil elencam a comprovação 

de endereço como elemento essencial à propositura da ação. Segundo o 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, citado pelo Relator da AC: 

40905 RN 2011.004090-5, Des. Aderson Silvino, Data de Julgamento: 

07/06/2011, 2ª Câmara Cível): “São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente.” Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10000180961765001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência • Data de publicação: 09/04/2019 EMENTA EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - Presume-se 

autêntica, válida e eficaz a procuração sem defeitos formais carreada aos 

autos, se não há qualquer indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 

do Código de Ética da OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante 

de residência não configura entre os documentos que, por exigência legal, 

devem acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte 

autora em juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular 

prosseguimento do feito.” A ausência de comprovante de residência em 

nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista 

que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é 

indispensável ao julgamento da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, 

Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de 

Publicação: 11/05/2018. Mostra-se incabível o indeferimento da petição 

inicial com base na ausência de comprovante de residência, por não se 

tratar de documento necessário à interposição da ação. Basta simples 

indicação do endereço na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Paula Dalbosco, Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É 

desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de 

comprovar que a autora reside no endereço por ela indicado. TJES, 

Classe: Apelação, 20120027782, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 

Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 19/02/2016). O comprovante de 

residência não está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária, portanto, a determinação de emenda 

para a sua apresentação, principalmente quando o apelante apresenta 

toda a qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e 

sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de 

identidade e CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação 

do réu. TJES, Classe: Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES 

FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de 

Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014. Ao 

mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade 

entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um 

patamar isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim 

necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela 

qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 
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decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. Destarte não merece acolhimento a pretensão da 

requerente não tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da pretensão contida no pedido 

sem reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-26.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE OLIVEIRA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000211-26.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ANDRESSA DE 

OLIVEIRA EGUES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

proposta por ANDRESSA DE OLIVEIRA EGUES em face de ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Em atenção a 

manifestação da parte requerente ID nº 19280867 solicitou a extinção do 

feito, acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - 

homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 11/10/2019 Thiago Máximo da 

Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual determino sua 

concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo para 

interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000278-20.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais onde a requerente pleiteia o valor de R$ 

16.499,20 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte 

centavos). Aduz a requerente que se deparou com descontos em seu 

benefício de aposentadoria, sendo a parte requerente tomou 

conhecimento de um contrato de cartão de crédito com reserva de 

margem que estava gerando os descontos mensais desde o mês 09/2017, 

no valor atual de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco 
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centavos), contrato nº 13226726. Alega que ja realizou 16 (dezesseis) 

descontos em seu benefício no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), cada, totalizando o valor de R$ 749,60 

(setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos),requerendo 

solicitação em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.499,20 (um mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Em sua 

contestação a empresa requerida diz que existiu relação jurídica entre as 

partes, juntou contrato assinado pela requerente e no mérito requer total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes em 

audiência de conciliação restou infrutífera em razão de ausência de 

consenso entre as partes. Na sua impugnação a contestação a 

requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera o pedido inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao 

mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade 

entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um 

patamar isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim 

necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela 

qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUZIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010011-56.2017.8.11.0039. EXEQUENTE: BRUNO RICCI 

GARCIA, WAGNER PERUCHI DE MATOS EXECUTADO: RONALDO LUZIA 

DOS SANTOS Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial, proposta por BRUNO RICCI GARCIA e 

WAGNER PERUCHI DE MATOS em face de RONALDO LUZIA DOS 

SANTOS. Em atenção a manifestação da parte requerente ID nº 19606057 

solicitou a extinção do feito, acarretando desistência. O artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: VIII - homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 

90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 22/10/2019 1. Vistos. 2. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000219-66.2018.8.11.0039. REQUERENTE: JOSIMIRO BISPO 

DO CARMO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 
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estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela antecipada onde o requerente pleiteia indenização por 

danos morais no valor de R$ 35.199,66 (trinta e cinco mil, cento e noventa 

e nove reais e seis centavos). Aduz o requerente que vem tendo 

descontos indevidos em seu holerite. Diz que desde janeiro de 2017 a 

empresa requerida vem descontando mensalmente a importância de R$ 

1.459, 98 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos) sob o fundamento de se tratar de um cartão de credito e três 

consignados diferentes contratados. Requer pagamento de danos morais 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e restituição dos valores 

descontados, o que perfaz valor de R$ 29.199,6 (vinte e nove mil, cento e 

noventa e nove reais e seis centavos). Em decisão fundamentada a MM 

Juíza desta comarca entendeu pelo deferimento da liminar para determinar 

a suspensão das cobranças no holerite do requerente, pela concessão da 

justiça gratuita bem como inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminar 

de incompetência dos juizados especiais e prescrição trienal e no mérito 

rebate os argumentos da peça inicial dizendo que a relação jurídica existiu. 

Diz ter adquirido as operações do Banco Cruzeiro do Sul, ao qual o 

requerente tinha contratado. Alega que apesar de o requerente informar 

que não reconhece os contratos de empréstimos foi verificado no sistema 

que o requerente é cliente da empresa requerida., possuindo os seguintes 

contratos: 1) contrato de refinanciamento nº 706967045-8, em 16/07/2015, 

no valor de R$ 10.166,73, a ser adimplido em 96 parcelas de R$ 250,00. 

Cumpre informar que o valor de R$ 9.543,41 foi utilizado para liquidar o 

contrato nº 706967016-9 e a quantia remanescente de R$ 623,32 foi 

liberada via TED na conta (Banco 001| Agência 2505| Conta 5612-x). 2) 

contrato de refinanciamento nº 706967443-5, em 16/07/2015, no valor de 

R$ 5.417,24, a ser adimplido em 96 parcelas de R$ 133,21. Cumpre 

informar que o valor de R$ 3.924,96 foi utilizado para liquidar o contrato nº 

706967261-1 e a quantia remanescente de R$ 1.492,28 foi liberada via 

TED na conta (Banco 001| Agência 2505 | Conta 5612-x) 3) contrato de 

refinanciamento nº 706966981-5, em 16/07/2015, no valor de R$ 

31.545,55, a ser adimplido em 96 parcelas de R$ 788,00. Cumpre informar 

que o valor de R$ 28.945,58 foi utilizado para liquidar o contrato nº 

706966957-5 e a quantia remanescente de R$ 2.599,97 foi liberada via 

TED na conta (Banco 001| Agência 2505 | Conta 5612-x). Requer 

improcedência total dos pedidos da peça inicial. Juntou documentos. Em 

audiência de conciliação restou infrutífera tendo em vista a falta de 

consenso entre as partes. Em sede de impugnação a contestação a 

requerente reitera todos os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passam a análise das preliminares de mérito. 

Da preliminar de necessidade de realização de exame grafotécnico. No 

que cerne ao afastamento da competência dos juizados especiais em 

razão de prova complexa, A expressão “causas de menor complexidade” 

que determina a fixação da competência dos juizados especiais não está 

diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de 

prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Embora os enunciados 

do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de precedente 

jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, 

por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos 

juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse 

geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da preliminar de 

prescrição trienal Suscita a empresa reclamada a prescrição trienal, 

dizendo que não se trata de relação de consumo e deve ser aplicada a 

regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o caso é salutar de seara 

consumerista, sendo assim verifico o afastamento da prescrição trienal e 

aplicação da prescrição presente no Código de Defesa do Consumidor, 

que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do fato do produto ou 

serviço a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prescreve em cinco anos. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio: “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. 

CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição 

para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é 

de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. Ao mérito. De acordo com o 

arcabouço probatório presente nos autos, mesmo deferida à inversão do 

ônus da prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que 

a relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e 

comprovante de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, 

mas sequer boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura 

ilícito na esfera penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da 

requerente não tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da pretensão contida no pedido 

sem reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 11/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11/11/2019. Lílian Bartolazzi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1480 de 1782



L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000302-82.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORDELIA ROSA DE OLIVEIRA OAB - 016.272.331-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000302-82.2018.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA CLARA DE 

OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE: NORDELIA ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, proposta por MARIA 

CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. 

Em atenção a manifestação da parte requerente ID nº 19425729 solicitou a 

extinção do feito acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII 

- homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT 15/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 15/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-39.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO GUERRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000182-39.2018.8.11.0039. REQUERENTE: OSWALDO 

GUERRA FERNANDES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por 

danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada onde o 

requerente pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 9.092,40 

(nove mil, noventa e dois reais e quarenta centavos). Aduz o requerente 

que percebeu desconto indevido em seu benefício do INSS, no valor de R$ 

26,50 (vinte seis reais e cinquenta centavos ), referente a um empréstimo 

no qual foi realizado no dia 05/10/2017 cujo valor total é de R$ 909,24 

(novecentos e nove reais e vinte quatro centavos). Requer ainda 

indenização por danos morais. Em audiência de conciliação restou 

infrutífera tendo em vista a falta de consenso entre as partes. Em sua 

contestação a empresa requerida suscitou preliminares de decadência e 

impugnou o pedido de justiça gratuita e no mérito requer que sejam 

julgados improcedentes todos os pedidos da pela inicial. O requerido se 

furtou ao ônus de apresentação de impugnação a contestação. Presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passam a análise das preliminares de mérito. 

Da preliminar impugnado a justiça gratuita; O princípio da vulnerabilidade 

expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me a manutenção da justiça 

gratuita em face da requerente e conseqüente afastamento da preliminar 

de mérito. Da preliminar de prescrição e decadência; Suscita a empresa 

reclamada a prescrição e decadência, dizendo que os prazos do artigo 26 

do Código de Defesa do Consumidor devem ser afastados. Contudo, 

vislumbra-se que o caso é salutar de seara consumerista, sendo assim 

verifico o afastamento da preliminar e aplicação da prescrição presente no 

Código de Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o prazo 

prescricional do fato do produto ou serviço a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco 

anos. “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de 

publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO 

CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a 

jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor 

pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, 

consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento”. Ao mérito. De acordo com o arcabouço probatório 

presente nos autos, mesmo deferida à inversão do ônus da prova a 

empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a relação jurídica 

existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante de 

contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

apresentou impugnação a contestação e muito menos registrou boletim de 

ocorrência, pois tal conduta configura ilícito na esfera penal. Destarte não 

merece acolhimento a pretensão da requerente não tendo que se falar em 

danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da 

pretensão contida no pedido sem reconhecimento de litigância de má-fé 

por não existirem elementos suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 
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resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT 13/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 13/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-55.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME (INTERESSADO)

LORDES MENDES (INTERESSADO)

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000405-55.2019.8.11.0039. INTERESSADO: FASPEL 

CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME, SANDRA MARIA MENDES 

DA SILVA, LORDES MENDES REQUERIDO: SAWAMURA YOSHIMORI & CIA 

LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais cominado com obrigação de fazer com pedido de liminar 

onde as requerentes pleiteiam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Aduzem as requerentes que sofreram sinistro em seu veículo, devido a ter 

atingido uma colheitadeira na rodovia MT-410. Que ao procurarem a 

seguradora para providenciar os reparos esta não os realizou no prazo 

combinado, bem pelo contrário demoraram muito tempo, sendo que uma 

das requerentes é cadeirante e necessita do veículo. Solicitam a 

devolução do veículo em medida liminar bem como indenização por danos 

morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em decisão 

fundamentada a MM Juíza desta comarca entendeu pelo deferimento da 

liminar para determinar a devolução do veículo devidamente reparado, pela 

concessão da justiça gratuita bem como inversão do ônus da prova em 

favor dos consumidores. Logo após foi juntado comprovante de 

cumprimento da liminar deferida. Em sua contestação a empresa requerida 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A suscita preliminares de cumprimento da 

liminar, carência da ação e ilegitimidade e no mérito rebate os argumentos 

da peça inicial e requerer que sejam julgados totalmente improcedentes os 

pedidos. Em audiência de conciliação restou infrutífera tendo em vista a 

falta de consenso entre as partes. Já a empresa requerida SAWAMURA 

YOSHIMORI & CIA LTDA – ME suscita em sua contestação preliminares de 

ausência de condições da ação, ilegitimidade passiva ad causam das 

requerentes e ausência da parte em audiência de conciliação e no mérito 

rebate os argumentos da peça inicial e requerer que sejam julgados 

totalmente improcedentes os pedidos. Em sede de impugnação a 

contestação as requerentes rebatem os argumentos contestatórios e 

reiteram todos os pedidos da peça inicial. Presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passam a análise das preliminares de mérito. Da preliminar de 

reparos realizados e cumprimento da medida liminar; A empresa requerida 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A suscita tal preliminar em face do 

cumprimento da medida liminar que antecipa os efeitos de pedido mediato 

da ação, adiantando assim o bem da vida. Contudo, o simples fato de 

cumprir o pedido antecipatório não significa por si só a extinção do feito 

sem resolução do mérito, pois não houve a perda do objeto da presente 

ação no que cerne ao pedido de indenização por danos morais, sendo 

assim vislumbro o necessário afastamento da presente preliminar, 

vejamos entendimento jurisprudencial pátrio que se amolda ao presente 

caso; “TJ-PR - Apelação Cível AC 847276 PR 0084727-6 (TJ-PR) 

Jurisprudência • Data de publicação: 18/12/2000 EMENTA MANDADO DE 

SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR DESCABIDA A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO SEU MÉRITO. O fato de ter sido 

cumprida pela autoridade coatora a liminar concessão do mandado de 

segurança não acarreta a extinção do processo sem julgamento do seu 

mérito. Cumpre ao juízo examinar este, o que tornará definitiva a liminar se 

a sua conclusão for pela procedência do mandamus.” Da preliminar de 

falta de interesse de agir e ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda; Suscita ainda, a empresa requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S/S, preliminar de ausência de legitimidade ou de interesse processual. O 

interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que 

o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a 

comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a 

demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do 

processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É daí que surge à 

necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la 

(interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência do obrigado 

no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou 

ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para 

a obtenção de determinado resultado. O interesse processual pressupõe 

além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão 

do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao 

demandante a escolha do procedimento e o provimento adequado à 

situação fática deduzida (interesse-adequação). Entende ainda as 

empresas requeridas serem ilegítimas para fazerem parte da relação em 

apreço, contudo a Lei nº 8.078/90 em seu artigo 7, parágrafo único 

dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” Destarte, são solidariamente responsáveis as 

empresas requeridas quanto ao prejuízo causado às requerentes de tal 

modo que sem a conduta de ambas não se teria ocorrido tal situação. 

Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse processual e ausência de 

legitimidade suscitadas pelas empresas requeridas, sendo que as rejeito. 

Da preliminar de legitimidade ad causam das requerentes; Suscita a 

segunda empresa requerida SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA – ME 

preliminar de ilegitimidade ad causam das requerentes, discorrendo que a 

relação contratual se legitima entre FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - 

INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.553.737/0001-95 e não 

FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº CNPJ 14.722. 241/0001-59. Todavia, em contrato apresentado nos 

autos pela empresa reclamada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em sua 

peça contestatória fica evidente que o segurado é FASPEL 

CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

CNPJ 14.722. 241/0001-59, ID nº 23345344. Sendo assim se faz 

necessário o afastamento de tal preliminar. Da preliminar de ausência de 

uma das requerentes a audiência de conciliação; Tal preliminar suscitada 

não merece acolhimento, fundamento. Os Juizados Especiais possuem 

uma série de normas e princípios que visam a celeridade e informalidade 

de seus procedimentos. Desta forma, não seria razoável o excesso 
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burocrático e formal para busca dos direitos dos jurisdicionados. Sendo 

assim, o processo é instrumento pelo qual se realiza a busca do direito, 

pautado na justiça e outros valores convalescentes. Assim, devidamente 

comprovada a impossibilidade de umas das requerentes na audiência de 

conciliação a extinção do processo sem resolução de mérito não é medida 

que se impõe, motivo pelo qual vislumbro o afastamento da preliminar. 

Vejamos jurisprudência pátria a respeito do assunto; “TJ-DF - Ação Cí vel 

do Juizado Especial ACJ 468405520078070001 DF 0046840- 

55.2007.807.0001 (TJ-DF) Jurisprudência • Data de publicação: 

18/02/2009 EMENTA AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. JUSTA CAUSA 

DEMONSTRADA.  ATESTADO MÉDICO APRESENTADO 

TEMPESTIVAMENTE. ARTIGOS 183 E 462 , DO CPC , APLICADOS 

SUPLETIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA POR MOTIVO DE CONVALESCENÇA MÉDICA EM FUNÇÃO DE 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SOFRIDO. SITUAÇÃO CORROBORADA POR 

DOCUMENTO. BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAIS. REGRAS DE 

EXPERIÊNCIA E EQÜIDADE. ARTIGOS 5º E 6º DA LEI 9099 /95. SENTENÇA 

CASSADA. UNÂNIME. 1. DEMONSTRADA A REAL IMPOSSIBILIDADE DE 

COMPARECIMENTO AO ATO PROCESSUAL POR JUSTA CAUSA, 

DECORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR, CORROBORADA POR DOCUMENTOS, 

IMPÕE-SE A CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO 

COM BASE NA AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DESIGNADA. 2. 

ATESTADO MÉDICO QUE JUSTIFICA NÃO COMPARECIMENTO À 

AUDIÊNCIA POR MOTIVO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO 

SERVE AO CONVENCIMENTO DO JUÍZO, MUITO MAIS EM SE TRATANDO 

DE JUIZADOS ESPECIAIS, SOB O PÁLIO DA LEI Nº 9099 /95, QUE REZA 

QUE "O JUIZ DIRIGIRÁ O PROCESSO COM LIBERDADE PARA DETERMINAR 

AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, PARA APRECIÁ- LAS E DAR 

ESPECIAL VALOR ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM OU TÉCNICA, 

ADOTANDO, EM CADA CASO, A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS JUSTA E 

EQUÂNIME, ATENDENDO AOS FINS SOCIAIS DA LEI E ÀS EXIGÊNCIAS DO 

BEM COMUM". 3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. UNÂNIME.” 

Superada a fase de preliminares passo ao mérito. Tendo em vista a 

demora na realização do serviço, o Código de Defesa do Consumidor é 

claro no que diz o seu artigo 14; “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” A falha na prestação no serviço neste caso fica 

evidenciada pela demora em sua prestação. Evidente que o serviço a ser 

prestado não era de alta complexidade não deveria ter demorado tanto 

para ser realizado. No tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Como se trata de relação 

consumerista fica evidenciada a teoria objetiva de responsabilização civil. 

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR as empresas requeridas solidariamente a efetuarem o 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 

STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; II – Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

15/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 15/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000325-91.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000325-91.2019.8.11.0039. REQUERENTE: IVONE DE ARRUDA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência Antecipada proposta por IVONE DE 

ARRUDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SÃO 

JOSE DOS QUATRO MARCOS. Consta na peça exordial que a requerente 

sofre com Fibromialgia e Enxaqueca (CID10: M79.7/G43.3) razão pela qual 

necessita, com urgência dos medicamentos, PREGABALINA 75 mg e 

TOPIRAMATO 50mg sob pena de prejuízo a sua saúde. Ao se dirigir até a 

farmácia de alto custo, foi informada que os medicamento não fazem parte 

do rol de medicamentos disponibilizados pela Secretaria de Saúde, sendo 

inviável o fornecimento pelo Município. Junto com a inicial vieram 

documentos. Logo após o ajuizamento da ação, adveio decisão judicial na 

qual a magistrada indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender 

não estarem preenchidos os requisitos necessários. O requerido Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação apresentando a teoria da 

reserva do possível e que não pode desrespeitar as leis orçamentárias e 

no mérito requer a improcedência do pedido. O requerido Município de São 

José dos Quatro Marcos também apresentou contestação onde suscitou a 

preliminar de ilegitimidade ad causam e no mérito requer a improcedência 

do pedido. Em sede de impugnação a contestação a requerente rebateu 

os argumentos contestatórios dos requeridos, pugnando julgamento 

antecipado da lide. À luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Passo a análise da preliminar de mérito. Da analise 

da preliminar de mérito; Suscita o requerido Município de São Jose dos 
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Quatro Marcos preliminar de ilegitimidade ad causam. No que cerne a 

preliminar suscitada pelo requerido Município de São Jose dos Quatro 

Marcos não merece acolhimento, tendo em vista que a responsabilidade é 

solidária entre os entes, assim é parte fidedigna para figurar no polo da 

demanda. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito 

do tema; “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 70075109306 

RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 12/12/2018 EMENTA 

MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO. Já 

definido que a responsabilidade é solidária entre os entes públicos, e que 

o tratamento à saúde é prioritário, cabendo aos gestores destinar 

recursos necessários para o atendimento da demanda. Preliminar de 

ilegitimidade passiva do Município rejeitada. MÉRITO. Autor portador de 

vitiligo (CID L8)), necessitando dos medicamentos postulados sob pena de 

comprometimento da saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Devidos pelo 

Município, pois não se configura o instituto da confusão entre credor e 

devedor, estando o quantum fixado na sentença de acordo com o patamar 

estabelecido pelo 4º Grupo Cível. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 

UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70075109306, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 

Julgado em 06/12/2018).” Ao mérito. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Neste contexto, 

sopesada a postulação do requerente, não se tem por desnecessária a 

instrução processual, devendo o feito ser apreciado consoante à prova 

pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial. De proêmio, insta consignar que a saúde e a vida humana 

são bens juridicamente tutelados na Constituição da República Federativa 

do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o 

Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus 

cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento. Esta norma não há de ser 

vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica inócua e sem 

efetividade. A saúde é direito de todos, direito inalienável e subjetivo, 

sendo que, em paralelo, é dever do Estado; se este não age no amparo da 

diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do cidadão não será, por isto, 

afetado. Noutras palavras, é preciso que se aja visando a evitar que os 

princípios e fundamentos da república virem letra morta. Os serviços de 

saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), 

são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada 

um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e 

incondicional. Nesse pórtico, trago à baila os ensinamentos de Alexandre 

de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 9ª edição, Editora Jurídico 

Atlas, São Paulo, 2001, pág. 637/638, verbis: “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e 

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)”. É de se registrar 

que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Pode Público de fornecer 

medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento de portadores 

de moléstias graves, notadamente quando há demonstração da 

hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este que decorre do 

dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e igualitariamente. 

Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: “É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício, pelo cidadão, do 

direito à saúde.” (TJMT – Apelação Cível nº 67585/2010. Rel: Des. Márcio 

Vidal Data do Julgamento: 08-02-2011).” Ainda: A Constituição Federal 

assegura a todos os cidadãos atendimento integral aos serviços públicos 

de saúde, por ser este um dos direitos fundamentais que objetivam 

garantir a dignidade da pessoa humana.” (TJMT – Apel. Cível nº 

86709/2010 e 54184/2009). (...) 3. O poder público tem o dever 

constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento.” (Mandado de Segurança 46970/2011, Rel. Dr. Gilberto 

Giraldelli, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/09/2011. Por oportuno, vale citar os seguintes 

dispositivos constitucionais: “Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Não menos importante, o direito social, dentre 

os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça 

distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos direitos 

fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais elencados na 

Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida 

digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração 

dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos do que a 

igualdade entre os homens. Logo, além do direito social garantido pela 

Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da 

Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Para corroborar o raciocínio exposto 

acima, convém citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 

O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias 

previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, 

caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a organização da 

seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento”. (art. 194, parágrafo único, I) . (...)” Deste modo, resta 

patente a obrigação dos requeridos em fornecer a medicação pleiteada 

pelo requerente na exordial. Relativamente à imposição de multa pelo 

descumprimento do julgado proferido, a denominada "astreinte", em casos 

similares, não vislumbro qualquer empecilho em sua fixação. A propósito, 

transitou em julgado recentemente acórdão proferido no recurso vinculado 

ao Tema 98/STJ - Possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 

461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer 

medicamentos, imposta ao ente estatal. Foi reconhecida pelo STJ a 

possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para 

compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos 

financeiros, como se vê dos arestos adiante colacionados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. 

AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE HOME CARE. 

MEDICAMENTOS. DECISÃO EXTRA PETITA. MULTA DIÁRIA. 

POSSIBILIDADE. 1. A decisão que, em tutela de urgência, determinou que o 

Estado providenciasse cuidador para o autor é extra petita, pois dentre os 

muitos serviços profissionais requeridos na inicial não constam os de 

cuidador. Violação dos artigos 141 e 492 do CPC. 2. No tocante à Fazenda 

Pública, inexiste qualquer impedimento da aplicação da multa diária 

cominatória, por descumprimento de obrigação de fazer. Este é o 
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entendimento adotado pela jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte, 

em especial pela Terceira Câmara Cível. No julgamento do REsp nº 

1.474.665/RS, representativo de controvérsia, o STJ sedimentou a 

questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa 

diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na 

área da saúde (fornecimento de medicamento). 3. Recurso parcialmente 

provido para reformar a decisão na parte que determinou ao Estado que 

providenciasse cuidador para o autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080166770, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires... 

Ohlweiler, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70080166770 RS, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019).” Portanto, 

adequada se mostra a imposição de multa aos requeridos em caso de 

descumprimento de comando judicial. Logo, tendo em vista a 

imprescindibilidade do procedimento pleiteado, OPINO pelo fornecimento 

pelos requeridos MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e 

ESTADO DE MATO GROSSO quanto medicamentos pleiteados 

medicamentos PREGABALINA 75 mg e TOPIRAMATO 50mg; Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, em 

favor da requerente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

bloqueio de verbas públicas. Sem condenação em custas, nos termos do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem condenação em 

custas, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Sem 

sucumbências. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao 

arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 19/11/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 19/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-36.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000361-36.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ANTONIO LOPES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cominado 

com pedido de danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova, 

onde o requerente pleiteia indenização no valor de R$ 15.048,33 (quinze 

mil, quarenta e oito reais e trinta e três centavos). Aduz o requerente que 

a empresa requerida efetuou protesto em seu nome em face de suposta 

dívida no valor de R$ 4.820,91 (quatro mil, oitocentos e vinte reais e 

noventa e um centavos), a título de recuperar a energia supostamente 

gasta e não registrada, referente aos meses de 12/2017 a 06/2018, ou 

seja, 08 (oito) meses. Alega ainda que foi tudo realizado sem perícia e 

acompanhamento por sua parte e ainda que jamais tocou no relógio 

medidor vindo a contestar o débito via recurso administrativo, ao qual não 

obteve resposta.Requer o cancelamento do débito bem como indenização 

por danos morais. Em análise ao pedido de tutela antecipada a MM Juíza 

de Direito desta comarca decidiu pelo deferimento, inaudita altera parte, a 

fim de DETERMINAR a SUSTAÇÃO do protesto sob pena de multa diária, 

bem como pelo deferimento da inversão do ônus da prova. Estando ambas 

as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

contestação a empresa requerida suscita preliminares de incompetência 

dos Juizados Especiais em virtude da necessidade de realização de 

perícia complexa e no mérito requer a improcedência dos pedidos da peça 

inicial. Em sua impugnação a contestação o requerente rebate os 

argumentos da empresa requerida e reitera os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de 

mérito. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais; No que 

cerne ao afastamento da competência dos juizados especiais em razão de 

prova complexa, A expressão “causas de menor complexidade” que 

determina a fixação da competência dos juizados especiais não está 

diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de 

prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Embora os enunciados 

do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de precedente 

jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, 

por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos 

juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse 

geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 
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“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Ao mérito. O 

débito de suposta fraude no medidor apurado apenas pela concessionária 

é ilegítimo. Não há dúvidas quanto ao ônus da concessionária em provar 

alegada fraude no aparelho medidor de energia elétrica, conforme art. 129 

da Resolução 414/10, da ANEEL, esta inclusive mais rigorosa quanto ao 

procedimento administrativo. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante lega V – implementar, quando 

julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, 

com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. (...) § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio a respeito do assunto: “Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PEDIDO 

DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DIVERSOS TEMAS. 1. 

Preliminar de inépcia da inicial. Restituição do indébito. Se a inicial, embora 

tenha fundamentado, não pediu a restituição do indébito, em relação ao 

ponto a inicial é inepta (CPC, 267, I, c/c o art. 295, I, parágrafo único, I). 2. 

Fraude não provada. Fornecedora que não se desincumbiu do ônus de 

provar alegada fraude no aparelho medidor de energia elétrica, nem pelo 

art. 72 da Resolução 456/00, vigente à época dos fatos, nem pelo art. 129 

da atual Resolução 414/10, da ANEEL, esta inclusive mais rigorosa quanto 

ao procedimento administrativo. Ademais, no caso, laudo administrativo do 

INMETRO no sentido de que, apesar dos danos no medidor, o 

funcionamento ainda estava dentro da normalidade. 3. Danos morais. Para 

que haja indenização por danos morais é preciso: (a) que o ato ou fato 

não decorra do exercício de direito previsto em lei ou regulamento, ou que 

o exercício aconteça com abuso e intenção de agravar o sofrimento 

psíquico, além do grau que lhe é inerente, sob pena de o Estado, por 

exemplo, ter de pagar danos morais a todos os réus processados 

criminalmente que são absolvidos, o mesmo acontecendo com todos os 

que ajuízam processos e não obtêm ganho de causa; e (b) provar que 

houve danos, ou seja, que houve efetiva aflição moral, devendo a 

eventual indenização guardar proporção com a intensidade e 

características psicossociais da vítima, sob pena de se transformar em 

enriquecimento sem causa. Não se reconhece tais requisitos no ato de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, ainda 

mais quando o débito é originado de fraude no medidor, praticado com 

base em previsão legal e regulamentar e sem qualquer atitude no sentido 

de criar constrangimento ao consumidor, que não aquele típico e inerente 

ao ato em si. 4. Honorários advocatícios e compensação. Sentença que os 

arbitrou em quantitativos adequados, com compensação, a qual não é 

excluída pela assistência judiciária. Orientação do STJ. 5. Dispositivo. 

Apelação da autora prejudicada numa parte e desprovida no restante, e 

apelação da ré com preliminar acolhida em parte no mérito desprovida. 

(Apelação Cível Nº 70053048450, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 30/10/2013).” No tocante 

ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida ENERGISA S/A a efetuar a 

suspensão do protesto definitivamente e ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o 

arcabouço probatório dos autos; II – Pela manutenção da liminar deferida; 

III – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

21/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 21/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000275-36.2017.8.11.0039. REQUERENTE: LUIS FERNANDO 

RIBEIRO COUTINHO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais, proposta por LUIS FERNANDO RIBEIRO 

COUTINHO em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Em 

atenção a manifestação da parte requerente ID nº 19281171 solicitou a 

extinção do feito em face da dificuldade de encontrar o autor, acarretando 

desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face 

da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 18/10/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-57.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000185-57.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARCIO PEREIRA 

MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

V em face da VIVO S.A. Em atenção a manifestação da parte requerente 

ID nº 21310674 solicitou a extinção do feito acarretando desistência. O 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;” 

Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o 

exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face da 

desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 

do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 31/10/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000242-75.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

ODAIR MARQUEZ DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OLINDA MARQUES ARROIO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000242-75.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ODAIR MARQUEZ DE 

QUEIROZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública de Preceito Cominatório 

com Pedido de Tutela de Urgência e Multa Cominatória proposta por ODAIR 

MARQUEZ DE QUEIROZ, em face do MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS 

QUATRO MARCOS e ESTADO DE MATO GROSSO. Consta na peça 

exordial que o autor sofre com MAL DE PARKINSON– CID G 20.0, 

necessitando da ingestão de uso contínuo dos medicamentos ARTANE 

2mg e PROLOPA 250mg, razão pela qual necessita com urgência. 

Cuida-se de Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência e Multa 

Cominatória proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município 

de São José dos Quatro Marcos e do Estado de Mato Grosso, visando 

compeli-los fornecerem os medicamentos supracitados, conforme laudos 

médicos em anexo, em favor do requerente. Junto com a inicial vieram 

documentos. Logo após o ajuizamento da ação, adveio decisão judicial na 

qual a magistrada indeferiu a tutela provisória de urgência, por entender 

não estarem preenchidos os requisitos necessários. O requerido Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação dizendo ser responsabilidade 

exclusiva do município e no mérito requer a improcedência do pedido. O 

requerido Município de São José dos Quatro Marcos também apresentou 

contestação onde suscitou preliminares de ilegitimidade ad causam, 

solidariedade mitigada e necessidade de litisconsórcio com a União e no 

mérito requer a improcedência do pedido. Em sede de impugnação a 

contestação o Ministério Público Estadual rebateu os argumentos 

contestatórios dos requeridos, pugnando julgamento antecipado da lide. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Passo a análise das preliminares de mérito. Da analise das preliminares de 

mérito; Suscita o requerido Município de São Jose dos Quatro Marcos as 

preliminares de ilegitimidade ad causam, solidariedade mitigada e 

necessidade de litisconsórcio com a União. No que cerne a preliminar 

suscitada pelo requerido Município de São Jose dos Quatro Marcos não 

merece acolhimento, tendo em vista que a responsabilidade é solidária 

entre os entes, assim é parte fidedigna para figurar no polo da demanda. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do tema; 

“TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 70075109306 RS (TJ-RS) 

Jurisprudência • Data de publicação: 12/12/2018 EMENTA 

MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO. Já 

definido que a responsabilidade é solidária entre os entes públicos, e que 

o tratamento à saúde é prioritário, cabendo aos gestores destinar 

recursos necessários para o atendimento da demanda. Preliminar de 

ilegitimidade passiva do Município rejeitada. MÉRITO. Autor portador de 

vitiligo (CID L8)), necessitando dos medicamentos postulados sob pena de 

comprometimento da saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Devidos pelo 

Município, pois não se configura o instituto da confusão entre credor e 

devedor, estando o quantum fixado na sentença de acordo com o patamar 
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estabelecido pelo 4º Grupo Cível. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 

UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70075109306, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 

Julgado em 06/12/2018).” No tocante as preliminares de solidariedade 

mitigada e necessidade de litisconsórcio necessário não vislumbro 

acolhimento, tendo em vista que a necessidade de litisconsórico não é 

necessária e sim facultativa, abaixo entendimento jurisprudencial a 

respeito do assunto: “TJ-BA - Apelação APL 09614312320158050146 

(TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 28/05/2019 EMENTA 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO PARA INTEGRAR A LIDE E 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. NECESSIDADE DE 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO URGENTE. 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO INCISO II DO ARTIGO 6º E DO 

ARTIGO 265, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 26/2006, QUE DISPÕE 

SOBRE A LEI ORGÂNICA E O ESTATUTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DA BAHIA. 1. Preliminares. Nulidade de sentença por 

necessidade de litisconsórcio passivo da União e incompetência do juízo 

estadual para processar e julgar o feito. 2. Tratando-se de solidariedade 

entre os entes federados, compete à parte nomear contra quem vai 

direcionar a ação, inclusive, sendo hipótese de litisconsórcio facultativo, 

prevista no artigo 113 do Código de Processo Civil, posto que qualquer 

dos Entes Políticos da Federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 3. O Juízo Estadual é competente para processar 

e julgar o feito, tendo em vista que o Estado da Bahia tem legitimidade para 

figurar, sozinho, no polo passivo da presente ação. Preliminares 

rejeitadas. 4. Mérito. A assistência à saúde é direito de todos é dever do 

Estado, devendo ser prestada ao idoso, que merece ser colocado a salvo 

de riscos, conforme os arts. 196 e 227 da CF . Obrigação que é reforçada 

quando se observa a existência de políticas públicas que compelem à 

prestação de assistência à saúde gratuita, por meio do SUS, que 

contempla o tratamento pleiteado. 5. Evidenciada a violação do direito da 

autora/assistida pela inércia do Estado, correta é a sentença que o 

condenou a fornecer o medicamento necessário ao seu tratamento. 6. No 

que diz respeito à condenação em honorários advocatícios, merece 

acolhimento a irresignação do apelante”. Ao mérito. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Neste 

contexto, sopesada a postulação do requerente, não se tem por 

desnecessária a instrução processual, devendo o feito ser apreciado 

consoante à prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial. De proêmio, insta consignar que a 

saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição 

da República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. Esta 

norma não há de ser vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica 

inócua e sem efetividade. A saúde é direito de todos, direito inalienável e 

subjetivo, sendo que, em paralelo, é dever do Estado; se este não age no 

amparo da diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do cidadão não 

será, por isto, afetado. Noutras palavras, é preciso que se aja visando a 

evitar que os princípios e fundamentos da república virem letra morta. Os 

serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público (federal, estadual 

ou municipal), são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. Nesse pórtico, trago à baila os ensinamentos de 

Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 9ª edição, 

Editora Jurídico Atlas, São Paulo, 2001, pág. 637/638, verbis: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância 

pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)”. É 

de se registrar que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Pode Público 

de fornecer medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento 

de portadores de moléstias graves, notadamente quando há 

demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este 

que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e 

igualitariamente. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “É dever do Estado, à 

luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício, 

pelo cidadão, do direito à saúde.” (TJMT – Apelação Cível nº 67585/2010. 

Rel: Des. Márcio Vidal Data do Julgamento: 08-02-2011).” Ainda: "A 

Constituição Federal assegura a todos os cidadãos atendimento integral 

aos serviços públicos de saúde, por ser este um dos direitos 

fundamentais que objetivam garantir a dignidade da pessoa humana.” 

(TJMT – Apel. Cível nº 86709/2010 e 54184/2009). (...) 3. O poder público 

tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando 

total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Mandado de Segurança 46970/2011, Rel. Dr. 

Gilberto Giraldelli, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2011." Por oportuno, vale citar os 

seguintes dispositivos constitucionais: “Art. 5° - Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Não menos importante, o direito social, dentre 

os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça 

distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos direitos 

fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais elencados na 

Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida 

digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração 

dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos do que a 

igualdade entre os homens. Logo, além do direito social garantido pela 

Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da 

Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Para corroborar o raciocínio exposto 

acima, convém citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 

O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias 

previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, 

caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a organização da 

seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento”. (art. 194, parágrafo único, I) . (...)” Deste modo, resta 

patente a obrigação dos requeridos em fornecer a medicação pleiteada 

pelo requerente na exordial. Relativamente à imposição de multa pelo 
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descumprimento do julgado proferido, a denominada "astreinte", em casos 

similares, não vislumbro qualquer empecilho em sua fixação. A propósito, 

transitou em julgado recentemente acórdão proferido no recurso vinculado 

ao Tema 98/STJ - Possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 

461 do CPC, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer 

medicamentos, imposta ao ente estatal. Foi reconhecida pelo STJ a 

possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para 

compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos 

financeiros, como se vê dos arestos adiante colacionados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. 

AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE HOME CARE. 

MEDICAMENTOS. DECISÃO EXTRA PETITA. MULTA DIÁRIA. 

POSSIBILIDADE. 1. A decisão que, em tutela de urgência, determinou que o 

Estado providenciasse cuidador para o autor é extra petita, pois dentre os 

muitos serviços profissionais requeridos na inicial não constam os de 

cuidador. Violação dos artigos 141 e 492 do CPC. 2. No tocante à Fazenda 

Pública, inexiste qualquer impedimento da aplicação da multa diária 

cominatória, por descumprimento de obrigação de fazer. Este é o 

entendimento adotado pela jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte, 

em especial pela Terceira Câmara Cível. No julgamento do REsp nº 

1.474.665/RS, representativo de controvérsia, o STJ sedimentou a 

questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa 

diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na 

área da saúde (fornecimento de medicamento). 3. Recurso parcialmente 

provido para reformar a decisão na parte que determinou ao Estado que 

providenciasse cuidador para o autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080166770, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires... 

Ohlweiler, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70080166770 RS, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/03/2019, Terceira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019).” Portanto, 

adequada se mostra a imposição de multa aos requeridos em caso de 

descumprimento de comando judicial. Logo, tendo em vista a 

imprescindibilidade do procedimento pleiteado, OPINO pelo fornecimento 

pelos requeridos MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, quanto medicamentos 

pleiteados medicamentos ARTANE 2mg e PROLOPA 250mg Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, em 

favor da requerente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

bloqueio de verbas públicas. Sem condenação em custas, nos termos do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem condenação em 

custas, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Sem 

sucumbências. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao 

arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 19/11/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 19/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-44.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000257-44.2019.8.11.0039. REQUERENTE: LAURA 

FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

antecipada onde a requerente pleiteia indenização por danos morais no 

valor de a R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). 

Aduz a requerente que ao tentar realizar compra na praça teve seu 

crédito negado em virtude de inscrição do seu nome no SPC, tendo como 

credor: BANCO PAN S/A; a data de vencimento: 07/09/2018, data da 

inclusão 30/10/2018, no valor de R$ 11.840,26 (onze mil e oitocentos e 

quarenta reais e vinte e seis centavos); e ainda Credor: BANCO PAN S/A; 

a data de vencimento: 07/10/2018, data da inclusão 16/11/2018, no valor 

de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Requer o cancelamento do 

débito bem como indenização por danos morais. Em decisão 

fundamentada a MM Juíza desta comarca entendeu pelo deferimento da 

liminar para determinar a exclusão do nome da requerente do banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, pela concessão da justiça 

gratuita bem como inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Foi 

juntado comprovante de cumprimento da liminar deferida ID nº 20718416. 

Em audiência de conciliação restou infrutífera tendo em vista a falta de 

consenso entre as partes. Em sua contestação a empresa requerida 

suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais e ausência de 

pretensão resistida e no mérito rebate os argumentos da peça inicial 

dizendo que existem 2 (dois) contratos com a requerente, contrato: 

315130587-1, data de formalização: 27/03/2017 valor total liberado: R$ 

598,80, valor da parcela mensal: R$ 18,00, quantidade de parcelas: 72, 

forma de pagamento: DOC e contrato: 310065321-5, data de formalização: 

04/05/2016, valor total liberado: R$ 8.781,30, valor da parcela mensal: R$ 

263,00, quantidade de parcelas: 72, forma de pagamento: DOC, requer 

que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos bem como 

litigância de má-fé. Juntos documentos. Em sede de impugnação a 

contestação a requerente reitera todos os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passam a análise da preliminar de 

mérito. Da preliminar de necessidade de realização de exame 

grafotécnico. No que cerne ao afastamento da competência dos juizados 

especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de menor 

complexidade” que determina a fixação da competência dos juizados 

especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, 

de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 

precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 
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pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Da preliminar de 

falta de interesse de agir em virtude da não procura da resolução em sede 

administrativa. Suscita a empresa requerida preliminar de ausência de 

legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a não procura de 

resolução em sede administrativa. O interesse processual ou interesse de 

agir refere-se sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer 

ao demandante. Para a comprovação do interesse processual, 

primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da 

jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É 

daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse 

em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência 

do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou 

determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , inc. XXXV , da Constituição 

Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal , 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A , § 1º , do CPC , aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o... tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 11/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-15.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. DE OLIVEIRA PAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010027-15.2014.8.11.0039. REQUERENTE: AUTO POSTO 

QUATRO MARCOS LTDA - EPP REQUERIDO: N. A. DE OLIVEIRA PAES - ME 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido 

de tutela antecipada, proposta por AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA 

- EPP em face de N. A. DE OLIVEIRA PAES – ME. Em atenção a 

manifestação da parte requerente ID nº 19611631 solicitou a extinção do 

feito acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - 

homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 
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requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT 15/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 15/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-28.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000185-28.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ANA PAULA 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, proposta por ANA PAULA APARECIDA DA SILVA em 

face da TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em atenção a manifestação da parte 

requerente ID nº 20056171 e 20117246 solicitou a extinção do feito em 

face da dificuldade de encontrar o autor, acarretando desistência. O artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;” 

Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o 

exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face da 

desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 

do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 11/10/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-65.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000275-65.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais onde a requerente pleiteia o valor de R$ 

15.421,60 (quinze mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta 

centavos). Aduz a requerente que se deparou com descontos em seu 

benefício de aposentadoria, sendo contrato de empréstimo realizado com 

a empresa requerida sob o nº 000008015234 foi supostamente realizado 

em 06/10/2018, no valor de R$ 1.508,41 (um mil quinhentos e oito reais e 

quarenta e um centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 

42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos). Diz que realizou 05 

(cinco) descontos em seu benefício no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois 

reais e dezesseis centavos), cada, totalizando o valor de R$ 210,80 

(duzentos e dez reais e oitenta centavos), requerendo restituição em 

dobro, totalizando a quantia de R$ 421,60 (quatrocentos e vinte e um reais 

e sessenta centavos). Estando ambas as partes em audiência de 

conciliação restou infrutífera em razão de ausência de consenso entre as 

partes. Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminares de 

necessidade de perícia grafotécnica, conexão e inépcia da inicial, no 

mérito requer que sejam julgados improcedentes todos pedidos. Junta 

ainda comprovantes de contratação assinados pela requerente. Na sua 

impugnação a contestação a requerente rebate os argumentos 

contestatórios e reitera o pedido inicial. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passo a análise das preliminares de mérito. Da preliminar de 

necessidade de realização de exame grafotécnico. No que cerne ao 

afastamento da competência dos juizados especiais em razão de prova 

complexa, A expressão “causas de menor complexidade” que determina a 

fixação da competência dos juizados especiais não está diretamente 

relacionada com a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No 

mesmo sentido, o enunciado54 FONAJE: “a menor complexidade da causa 

para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em 

face do direito material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham 

força de lei, nem o caráter de precedente jurisprudencial de observância 

obrigatória, revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de 

um conjunto de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de 

questões pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma 

orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento 

do STJ o sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento 

dos juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova 

pericial, por si só, não influi na definição da competência dos juizados 

especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são 

hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, 

quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua 

confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 
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Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da audiência em 

sessão de conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico 

simplificado no intervalo entre as audiências, ou para apresentação de 

laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da 

conexão; A conexão é um mecanismo processual que leva à reunião duas 

ou mais ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam 

aqueles relativos aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. 

Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em 

comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de 

partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 

simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. No presente caso se 

vislumbra que trata-se de contratos diferentes, o que deve ser analisado 

de maneira distinta, motivo pelo qual vislumbro o não acatamento da 

preliminar. Da inépcia da inicial em virtude do comprovante de endereço; 

Na busca pela justiça, não poucas vezes a previsão processual do art.4º 

do Novo Código de Processo Civil de que as partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, principalmente nos Juizados Especiais, o jurisdicionado se 

depara com a burocracia utilizada por alguns julgadores que parecem mais 

preocupados com formalismos do que com a entrega do pedido. É certo 

que documentos são necessários a instruir o processo em sua essência, 

na sua causa de pedir, a não deixar dúvida quanto ao objeto da ação, mas 

existem casos em que sua apresentação pode até mesmo ser 

dispensada. Não raras vezes o jurisdicionado e seu patrono se vêm diante 

de exigências que não tem outro objetivo senão dificultar o acesso à 

justiça ou satisfazer o julgador em suas convicções pessoais. Exemplo 

disso é a exigência de apresentação de comprovante de endereço do 

autor, em nome próprio, selecionado, inclusive o tipo de documento: conta 

de água, luz, telefone ou IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da 

população, aqueles que mais procuram a tutela da justiça nos Juizados 

Especiais, não tem moradia própria, não formalizam contratos de locação e 

vivem mais na informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, 

exigir que comprovem residência mediante apresentação de documentos 

em nome próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus 

direitos. Para responder quais documentos são necessários à propositura 

da ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 

9.099/95 estabelece em seu art. 2º que o processo é regido pelo critério 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Naquilo que a Lei não se referir diretamente, tem aplicabilidade 

do Novo Código de Processo Civil. Humberto Dalla Bernardina de Pinho 

ensina que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Assim, a interpretação do art. 

14 deve ser feita à luz dos comandos dos arts. 282 e 283 ambos do Novo 

Código de Processo Civil, no que for compatível e necessário com o 

sistema dos juizados. O art. 14 da mesma lei diz que o pedido pode ser 

apresentado na Secretaria do Juizado, de forma escrita ou oral, e que do 

pedido constarão, de forma simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor. É de se destacar 

que o legislador se preocupa com a economia processual ao estabelecer 

que o essencial é o fornecimento de informações suficiente à localização 

do réu. Ou seja, o caput do art. 319 diz que a petição inicial indicará o que 

complementado pelo art. 320, deverá ser acompanhada tão somente pelos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, que são aqueles 

orientadores dos fatos que influem na tomada de decisão pelo Juiz, a 

causa de pedir, o que, segundo a doutrina, são os documentos 

substanciais ou fundamentais ao processo. Secundários são os 

documentos que se prestam a demonstrar outras alegações das partes 

que elucidam pontos ou complementem afirmações”. Nem a Lei nº 

9.099/95, nem o CPC elencam a comprovação de endereço como elemento 

essencial à propositura da ação. Segundo o entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco, citado pelo Relator da AC: 40905 RN 2011.004090-5, 

Des. Aderson Silvino, Data de Julgamento: 07/06/2011, 2ª Câmara Cível): 

“São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente 

aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a 

certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e 

registro nas demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento 

do contrato cuja anulação se vem pedir etc. Não se incluem na exigência 

do art. 283 do Código de Processo Civil os demais possíveis documentos 

que o autor traria ou trará ao processo depois, ainda que importantes para 

que, no mérito, sua demanda seja julgada procedente.” Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10000180961765001 MG (TJ-MG) Jurisprudência • Data de publicação: 

09/04/2019 EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA 

TERMINATIVA CASSADA - Presume-se autêntica, válida e eficaz a 

procuração sem defeitos formais carreada aos autos, se não há qualquer 

indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 do Código de Ética da 

OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante de residência não 

configura entre os documentos que, por exigência legal, devem 

acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte autora em 

juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular prosseguimento do 

feito.” A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é 

hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento 

não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento 

da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, 

Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018. 

Mostra-se incabível o indeferimento da petição inicial com base na 

ausência de comprovante de residência, por não se tratar de documento 

necessário à interposição da ação. Basta simples indicação do endereço 

na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, 

Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É desnecessária a instrução da 

petição inicial com documento capaz de comprovar que a autora reside no 

endereço por ela indicado. TJES, Classe: Apelação, 20120027782, Relator: 

FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 

19/02/2016). O comprovante de residência não está no rol de requisitos 

previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, 

portanto, a determinação de emenda para a sua apresentação, 

principalmente quando o apelante apresenta toda a qualificação na peça 

inicial com a informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e 

domicílio, bem como a completa qualificação do réu. TJES, Classe: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1492 de 1782



Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão 

julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 11/03/2014, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2014. Ao mérito. O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a decretação da 

inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, 

VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço probatório presente 

nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da prova a empresa 

requerida trouxe elementos que evidenciam que a relação jurídica existiu, 

com cópias de contratos assinados e comprovante de contratação. A 

parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer boletim de 

ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera penal. A 

parte requerente chega a entrar em contradição, pois na inicial almeja o 

reconhecimento dos pedidos com resolução de mérito, mas em sede de 

impugnação a contestação concorda com a empresa reclamada em 

extinção por julgamento sem mérito: “Diante do exposto, requer a extinção 

da presente ação, em virtude da necessidade de realização de prova 

pericial no presente caso, o que é vedado no juizado especial, sob pena 

de nulidade.” Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente 

não tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000277-35.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E IDOSOS Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de repetição de indébito c/c reparação por danos morais 

onde a requerente pleiteia o valor de R$ 15.119,76 (quinze mil cento e 

dezenove reais e setenta e seis centavos). Aduz a requerente que se 

deparou com descontos em seu benefício de aposentadoria, taxas de 

contribuição denominadas "contribuição COBA", no valor de R$ 29,94 

(vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) e "Consignação COBAP" 

no valor de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). 

Requer o valor em dobro, o que perfaz R$ 119,76 (centro e dezenove 

reais e setenta e seis centavos). Em sua contestação a empresa 

requerida dispõe que não é obrigatório se associar a empresa requerida, 

contudo se aceitar os descontos são efetuados. Trouxe elementos 

probatórios (contrato assinado). No mérito requer total improcedência dos 

pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes em audiência de 

conciliação restou infrutífera em razão de ausência de consenso entre as 

partes. Na sua impugnação a contestação a requerente rebate os 

argumentos contestatórios e reitera o pedido inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. O 

princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as 

partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar 

isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atualizado: “ESTADO 

DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível n. 

0 3 0 5 2 7 7 - 9 4 . 2 0 1 8 . 8 . 2 4 . 0 0 1 8  A p e l a ç ã o  C í v e l  n . 

0305277-94.2018.8.24.0018, de Chapecó Relator: Desembargador Luiz 

Cézar Medeiros RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DÉBITO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - AUTORIZAÇÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO Restando devidamente demonstrado pela parte ré que a 

autora anuiu com o desconto em seu benefício previdenciário, não há falar 

em ato ilícito, de forma que a improcedência do pedido indenizatório é 

medida de rigor. (TJ-SC - AC: 03052779420188240018 Chapecó 

0305277-94.2018.8.24.0018, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de 

Julgamento: 06/08/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).” Destarte não 

merece acolhimento a pretensão da requerente não tendo que se falar em 

danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da 

pretensão contida no pedido sem reconhecimento de litigância de má-fé 

por não existirem elementos suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 
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decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010009-86.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ROSIVALDO DIAS 

TROSDOLF REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 363,50 (trezentos e sessenta e três reais e cinqüenta centavos). 

Aduz o requerente que está sendo cobrado débito no valor de R$ 363,50 

(trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), com suposto 

contrato de número 2144640213, com inclusão em 21 de Janeiro de 2014. 

Diz desconhecer o débito e requer indenização por danos morais. Em sua 

contestação a empresa requerida suscita preliminar de necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, inadmissibilidade da inversão do ônus 

probatório, pedido contraposto e no mérito aponta que existiu relação de 

prestação de serviços ante o numero 65-99984-4477, tendo ocasionado o 

debito. Juntou documentos comprobatórios. O requerente deixou de 

apresentar impugnação a contestação. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da preliminar de 

necessidade de realização de exame grafotécnico. No que cerne ao 

afastamento da competência dos juizados especiais em razão de prova 

complexa, A expressão “causas de menor complexidade” que determina a 

fixação da competência dos juizados especiais não está diretamente 

relacionada com a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No 

mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material.” Embora os enunciados do FONAJE não 

tenham força de lei, nem o caráter de precedente jurisprudencial de 

observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, por espelhar o 

entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos juizados 

especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse geral, 

sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Ao mérito. Da 

indústria do dano moral. Em um país em que população clama por 

mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder 

Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca 

crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não 

poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é 

verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões 

óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em 

caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 
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três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pelo autor ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o requerida ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e o 

reconhecimento do pedido contraposto formulado pela empresa requerida, 

condenando o requerente ao pagamento do valor de R$ 363,50 (trezentos 

e sessenta e três reais e cinquenta centavos); II – CONDENAR o 

advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 

10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ R$ 363,50 

(trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), ou seja, R$ 

36,30 (trinta e seis reais e trinta centavos), em favor da empresa 

requerida bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além 

de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença 

do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 
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honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 16/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 16/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000160-78.2018.8.11.0039. REQUERENTE: KEIZIANE DOS 

SANTOS TOLEDO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

materiais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova 

no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da 

empresa requerida no valor de R$ 10.271,34 (dez mil, duzentos e setenta 

e um reais e trinta e quatro centavos). Aduz a requerente que está sendo 

cobrada de um débito no valor total de R$ 271,34 (Duzentos e setenta e 

um reais e trinta e quatro centavos), com inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção de crédito em 10 de novembro de 2015, possuindo e o 

seguinte número de contrato 101630010236914. Diz desconhecer o 

débito. Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminar de 

necessidade de realização de perícia grafotécnica e no mérito rebate os 

argumentos da peça inicial requerendo a total improcedência dos pedidos. 

Junta documentos que comprovam que a relação jurídica existiu. Em sua 

impugnação a contestação a requerente rebate os argumentos da 

contestação e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da 

preliminar de necessidade de realização de exame grafotécnico. No que 

cerne ao afastamento da competência dos juizados especiais em razão de 

prova complexa, A expressão “causas de menor complexidade” que 

determina a fixação da competência dos juizados especiais não está 

diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de 

prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Embora os enunciados 

do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de precedente 

jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, 

por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos 

juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse 

geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Ao mérito. Da 

indústria do dano moral. Em um país em que população clama por 

mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder 

Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que provoca 

crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não 

poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é 

verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões 

óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de 

custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em 

caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da 

inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e 

abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela distribuição 

estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em situação de 

desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns destes 

(consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 
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menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pelo autor ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]”. Deve, portanto, o requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil; II – 

CONDENAR o advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé 

no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$ 10.271,34 (dez mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro 

centavos), ou seja, R$ 1.020,71 (mil e vinte reais e setenta e um 

centavos), bem como ao pagamento de custas e taxas processuais, além 

de todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença 

do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC). 

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora 

Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 
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as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 17/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 17/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-11.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000298-11.2019.8.11.0039. REQUERENTE: WAGNER RICCI DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Dispensado relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

materiais e morais com pedido de tutela urgência onde o requerente 

pleiteia o cancelamento do cartão bem como indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz o requerente que se 

surpreendeu com cartão de crédito nº 4346 3939 3497 3029 que chegou 

sem sua residência sem ter solicitado, requer indenização, a título de dano 

moral, pela falha na prestação de serviços e prática de ato ilícito 

realizados pela empresa requerida. Em decisão fundamentada a MM Juíza 

desta comarca entendeu pelo deferimento da liminar para determinar que a 

empresa requerida não efetue qualquer cobrança bem como não incluir o 

nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, pela concessão 

da justiça gratuita bem como inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Logo após foi juntado comprovante de cumprimento da 

decisão retro pela empresa requerida. Em sua contestação a empresa 

requerida rebate os argumentos da peça inicial e requerer que sejam 

julgados totalmente improcedentes os pedidos. Em audiência de 

conciliação restou infrutífera tendo em vista a falta de consenso entre as 

partes. Em sede de impugnação a contestação a requerente reitera todos 

os pedidos da peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passam a análise do mérito. Ao mérito. De acordo com os autos, não há 

prova de que o requerente tenha solicitado o envio do referido cartão de 

crédito, sendo certo que tal prova caberia a empresa requerida. Assim 

resta claro que a empresa requerida, sem qualquer solicitação do 

requerente, encaminhou cartão de crédito para sua residência, conduta 

expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela 

qual a declaração de inexistência dos contratos é medida que se impõe. 

Entretanto, o simples envio de cartão de crédito não solicitado não 

constitui fato suficiente para caracterizar violação aos direitos de 

personalidade, uma vez que não houve negativação do nome do 

recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Os danos morais surgem 

em consequência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a acarretar 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. Desta forma, não existe a 

configuração do dano moral de forma automática. Assim, estou convicto 

de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador 

do dano moral, pois tal fato não tem o condão de causar, por si só, danos 

morais à parte autora não ultrapassando os limites dos transtornos da vida 

cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos 

reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os fatos 

descritos nos autos, por si só, não geram danos morais. O dano moral é 

exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os 

dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de 

Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 

pág. 67/68, in verbis: "O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que 

sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem 

o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam 

os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem 

suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello 

da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.? (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). 

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-RS - Apelação Cível AC 

70068661495 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/06/2016 

EMENTA ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA, EMPRESA QUE LICENCIA A 

MARCA AOS BANCOS ADMINISTRADORES. SOLIDARIEDADE DA CADEIA 

DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS. PREFACIAL AFASTADA. CAUSA 

MADURA. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013 , § 3º , I , NCPC . 

PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS, CONTUDO, INOCORRENTES NO 

CASO CONCRETO. CARTÃO BLOQUEADO, SEM RESULTAR EM 

QUAISQUER COBRANÇAS OU CONSEQUÊNCIAS AO CONSUMIDOR. 

PEDIDO INICIAL A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - Legitimidade passiva 

reconhecida. Solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e 

serviços, da qual a empresa que licencia a marca ("bandeira") de cartão 

de crédito aos bancos integra, como no caso da Mastercard, cujo cartão 

foi imputado ao consumidor. Inteligência dos artigos 3º , 7º , parágrafo 

único , e 14 , todos do CDC . Teoria da Aparência. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. - Afastada a hipótese que resultou na 

extinção do feito sem resolução do mérito e já sucientemente instruído o 

feito, cabe ao Tribunal proceder no imediato julgamento do mérito. 

Aplicação do art. 1.013 , § 3º , I , NCPC . - Envio de cartão de crédito sem 

solicitação. Prática abusiva. O Código de Defesa e Proteção ao 

Consumidor veda ao fornecedor o envio ou entrega de produtos ao 
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consumidor sem solicitação prévia, constituindo prática abusiva e sujeita 

às sanções administrativas. Súmula 532, do STJ. Todavia, ainda que o 

ilícito seja, em tese, indenizável, não se... confunde com dano moral "in re 

ipsa", devendo existir indicativo mínimo de prejuízo, e não o simples 

aborrecimento com o recebimento de uma carta indesejada. - Para a 

conguração do dano extrapatrimonial não basta o mero encaminhamento 

do produto ou serviço, devendo estar presente alguma outra situação 

decorrente do envio do cartão de crédito, como a emissão de faturas 

reiteradas, cobrança de anuidade, inscrição em cadastros de 

inadimplentes etc., o que não restou evidenciado no caso concreto...” 

Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente procedente a 

pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa 

requerida BANCO PAN a determinar o cancelamento do cartão de crédito 

nº 4346 3939 3497 3029 bem como suspender definitivamente qualquer 

débito dele decorrente, se houver, de acordo com a liminar deferida; II – 

Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

13/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 13/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-30.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SIDALIA DE ARAUJO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000148-30.2019.8.11.0039. REQUERENTE: SIDALIA DE 

ARAUJO PINTO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. É 

certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos 

Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de 

produção de provas e determinando a realização de outras que entenda 

necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do citado Provimento. E considerando 

que a necessidade de instrução processual, mediante produção de prova 

testemunhal, para possibilitar o julgamento do feito por esta Juíza Leiga, é 

que OPINO pela a conversão do julgamento em diligência para 

DETERMINAR a intimação da parte reclamante e sob pena de extinção, 

para no prazo de 10 (dez) dias emendar a inicial para indicar o valor do 

pedido de indenização, consequentemente alterar o valor da causa. Com o 

cumprimento da determinação supra, e afim de sanar eventual alegação 

de prejuízo, intime-se a parte reclamada para se manifestar em 05 (cinco) 

dias, fazendo nova conclusão. Submeta-se o presente a Meritíssima Juíza 

de Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

17/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

17/11/2019 Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000089-42.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000089-42.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DIONE KAROLINE 

GONCALVES HOLANDA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de indenização cominada com danos morais e 

materiais onde a requerente atribui valor a causa de R$ 38.160,00 (trinta e 

oito mil e cento e sessenta reais). Aduz a requerente que efetuou o 

pagamento de sua conta de energia no valor de R$ 260,04 (duzentos e 

sessenta reais e quatro centavos) bem como do seguro DPVAT de seu 

veículo no valor de R$ 68,10 (sessenta e oito reais e dez centavos) nos 

caixas eletrônicos da empresa requerida, tanto que possui os 

comprovantes, mas informa que a empresa requerida não repassou os 

pagamentos para os devidos destinatários. Diz que procurou a agência da 

empresa requerida para solucionar o problema, mas não obteve êxito. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminar de mérito de 

ilegitimidade ad causam e no mérito requer a total improcedência dos 

pedidos da peça inicial. Em sua impugnação a contestação o requerente 

rebate os argumentos da empresa requerida e reitera os pedidos da peça 

inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da 

preliminar de mérito. Da preliminar de ilegitimidade ad causam; Suscita a 

empresa requerida a falta de legitimidade da requerente dispondo que lhe 

falta interesse para agir, pois o veículo bem como a conta não estão em 

seu nome. O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre 

à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para 

a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a 

demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do 

processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É daí que surge à 
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necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la 

(interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência do obrigado 

no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou 

ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para 

a obtenção de determinado resultado. O interesse processual pressupõe 

além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão 

do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao 

demandante a escolha do procedimento e o provimento adequados à 

situação fática deduzida (interesse-adequação). Sendo assim, não 

vislumbro a falta de interesse processual suscitada pela empresa 

requerida, sendo que a rejeito. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade 

expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova 

em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. 

Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa requerida trouxe 

elementos que não se demonstram suficientes a comprovar suas 

alegações, de elemento probatório que embasassem suas alegações. 

Trouxe apenas extratos de realização das transações, mas muito tempo 

depois da data de pagamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio atual: “TJ-AC - Apelação APL 07039868420188010001 AC 

0703986-84.2018.8.01.0001 (TJ-AC) Jurisprudência • Data de publicação: 

18/10/2019 EMENTA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. 

AUSÊNCIA DE REPASSE DO CRÉDITO AO BANCO CEDENTE. PRELIMINAR 

DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO 

DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, visto que a conduta imputada na Inicial, potencialmente 

causadora do dano alegado, qual seja, a falta do repasse do pagamento 

da mensalidade escolar junto ao banco cedente, recai totalmente sobre o 

Banco Apelante, do que se extrai a pertinência subjetiva da ação. 2. 

Tratando-se de relação de consumo, aplicase o art. 14, do CDC, segundo 

o qual o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao 

consumidor independentemente de sua culpa, exigindo-se deste a 

comprovação exclusivamente do ato ilícito, do dano e do nexo de 

causalidade. 3. Caso em que o acervo probatório dos autos aponta para a 

falha na prestação dos serviços bancários do Apelante, consistente na 

ausência de repasse, ao banco cedente, do crédito recebido à título de 

pagamento de mensalidade escolar, a ensejar, portanto, o dever de 

reparação dos danos ocasionados. 4. Na fixação de indenização por 

danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias 

concretas do caso, observando-se os critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade, a fim de que a reparação pretendida seja justa, sem 

proporcionar enriquecimento sem causa ao autor, nem perder o seu 

caráter pedagógico. 5. In casu, o valor fixado na sentença a título de 

danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se 

suficiente para compensar os transtornos causados pelo Banco/Apelante 

e coibir a reiteração do comportamento ilícito, considerada ainda a 

repercussão jurídica do ilícito praticado. 7.” No tocante ao dano moral se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa 

forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento procedente a 

pretensão contida no pedido inicial reconhecendo a falha na prestação do 

serviço para o fim de CONDENAR a empresa requerida COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT a restituir a requerente no valor 

de R$ 328,14 (trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) a título 

de repetição de indébito na forma simples monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II – R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – 

Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

22/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 22/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-49.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM GOMES INACIO ZAMPIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000106-49.2017.8.11.0039. REQUERENTE: MIRIAM GOMES 

INACIO ZAMPIERI REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 

SA Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 
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de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de obrigação de fazer cominada com pedido de 

danos morais onde requer indenização no valor de R$ 37.480,00 (trinta e 

sete mil e quatrocentos e oitenta reais). Aduz a requerente que contratou 

os serviços da empresa reclamada no valor de R$ 59,90 por usar um 

ponto. Contudo descobriu que existia mais um ponto em seu nome e o 

valor da fatura estava vindo cada vez mais alto. Diz que tentou resolver 

administrativamente, mas não obteve êxito. Alega que pagou o valor de 

R$: 1.196,01 (hum mil cento e noventa e seis reais e um centavo) a mais, 

em débito automático. Entende ser ilícito os descontos que pagou a mais e 

requer repetição em dobro, o que perfaz o valor de R$. 2.392,02 (dois mil 

trezentos e noventa e dois reais e dois). Requer ainda indenização por 

danos morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e 

oitenta reais). Em sua contestação a empresa requerida rebate o pedido 

de justiça gratuita e no mérito requer a total improcedência dos pedidos da 

peça inicial. Juntou documentos. Em audiência de conciliação restou 

infrutífera tendo em vista a falta de consenso entre as partes. Em peça de 

impugnação a contestação a requerente rebate os argumentos 

contestatórios e requer que no mérito seja a demanda julgada totalmente 

procedente. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância 

de igualdade entre as partes, sendo necessária a colocação do 

consumidor em um patamar isonômico com as empresas de grande 

poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da inferioridade do 

consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço probatório e 

espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em 

face da requerente. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova em favor da 

requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a 

inversão do ônus probatório, a empresa requerida trouxe elementos que 

não se demonstram suficientes a comprovar suas alegações, não trouxe 

nenhum tipo de contrato assinado nem muito menos outro tipo de elemento 

probatório que embasasse suas alegações. Coube a própria requerente 

trazer o contrato de prestação de serviços com o valor fixado da 

mensalidade acordada entre as partes. No tocante aos desconto em 

débito automático em conta corrente, fica evidente a existência do abuso. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual: “TJ-DF - Apelacao 

Civel do Juizado Especial ACJ 20140110677980 DF 0067798- 

18.2014.8.07.0001 (TJ-DF) Jurisprudência • Data de publicação: 

02/10/2014 EMENTA Trata-se de recurso inominado contra sentença que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo recorrente, 

condenando a recorrida à devolução, em dobro, de quantias cobradas a 

maior em faturas de serviços de TV a cabo, telefone e internet. Sustenta o 

recorrente que a sentença calculou equivocadamente a quantia devida a 

título de repetição de indébito, pois os pedidos deduzidos se referiam à 

devolução simples da quantia de R$ 46,66, mais a devolução em dobro da 

quantia de R$ 122,59, esta referente a fatura que foi cobrada em débito 

automático mesmo após a sua revisão que culminou na emissão de outra 

fatura, que foi paga em caixa de atendimento. Ainda, requer a condenação 

da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Com 

relação à repetição de indébito, verifica-se que a sentença julgou os 

pedidos tal como formulados pelo recorrente na petição inicial e este 

pretende, na instância recursal, que se dê interpretação diversa aos 

pedidos, o que não é cabível. Na inicial, o recorrente requereu "c) a 

procedência dos pedidos, condenando a Ré a restituir a quantia paga a 

mais e que ainda não foi dada como descontos nas faturas, no valor de 

R$ 46,66 (...)", bem como "e) A condenação da Ré, nos termos do art. 42 

do CDC , para ter direito à repetição de indébito, por valor igual ao dobro 

do que paguei em excesso (...)" (. 7). Conjugando os dois pedidos, tem-se 

que o recorrente pretendia a repetição da quantia paga em excesso (R$ 

46,66), na forma dobrada, o que foi deferido na sentença recorrida e já 

depositado à disposição do Juízo (s. 76/78).” No que se refere a 

anotações pré-existente fica claro que as anotações já estão prescritas, 

pois conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 27 

prevê que elas prescrevem com cinco anos, sendo assim as anotações 

do ano de 2008 prescreveram em 2013 e a anotação do presente caso se 

deu no ano de 2016. No tocante ao dano moral se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a empresa requerida EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA a 

restituir a requerente no valor de R$ 2.392,02 (dois mil trezentos e noventa 

e dois reais e dois) a título de repetição de indébito em dobro corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação; II – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida 

e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com 

o arcabouço probatório dos autos; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 18/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 18/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-38.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TIAGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000292-38.2018.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCA TIAGO 

SOARES REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 

AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais c/c pedido liminar de tutela de urgência no rito 

da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa 

requerida no valor de R$ 15.343,44 (quinze mil trezentos e quarenta e três 

reais e quarenta e quatro reais). Aduz a requerente que se deparou com 

descontos não autorizados em seu benefício previdenciário no valor de R$ 

19,08 (dezenove reais e oito centavos) por nove meses, o que totaliza a 

quantia de R$ 171,72 (cento e setenta e um reais e setenta e dois 

centavos). Requer devolução em dobro bem como indenização por danos 

morais. Em análise ao pedido de tutela antecipada a MM Juíza de Direito 

desta comarca decidiu pelo deferimento, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da requerente dos bancos de dados de 

proteção ao consumidor, pelo deferimento também da justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. Em sua contestação a empresa requerida 

pugna pela total improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando 

ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em peça 

de impugnação a contestação a requerente rebate os argumentos 

contestatórios e requer que no mérito seja a demanda julgada totalmente 

procedente. Ao mérito. Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa 

requerida trouxe elementos que não se demonstram suficientes para 

comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado 

nem muito menos outro tipo de elemento probatório que embasasse suas 

argumentações. No tocante aos descontos em benefício previdenciário 

sem autorização, fica evidente a existência do abuso. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70081085946 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de 

publicação: 11/06/2019 EMENTA DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL OCORRENTE. Caso em que realizados 

descontos indevidos em benefício previdenciário da requerente a partir de 

contrato de empréstimo cobrado pelo banco réu. Ausência de 

responsabilidade da contratação pela autora. Dano moral presumido, in re 

ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo. Precedente desta Corte. 

Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano 

moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Valor 

arbitrado em sentença reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA EM PARTE. DESPROVIDO O RECURSO DA 

AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70081085946, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 30/05/2019).” No tocante ao dano moral se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a empresa requerida ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO 

MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO a restituir a requerente no valor de R$ 

343,44 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) a 

título de repetição de indébito em dobro corrigido monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II – R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta 

data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; 

III – Pela manutenção da medida liminar deferida; IV - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 23/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 23/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-64.2017.8.11.0039
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EBER ILIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))
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RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)
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RICARDO GAZZI OAB - MT6028-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000008-64.2017.8.11.0039. REQUERENTE: EBER ILIDIO DA 

SILVA REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de indenização por danos morais e materiais, tutela 

antecipada e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a 

requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais). Aduz o 

requerente que pactuou com a empresa requerente a compra de carta de 

consórcio contemplada no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Diz que efetuou o pagamento da taxa de transferência no valor de R$ 

1.100,00 (mil e cem reais) e também da entrada R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) e a empresa requerida se negou a transferir o consorcio. Em 

análise ao pedido de tutela antecipada o MM Juiz de Direito desta comarca 

decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada. Em sua 

contestação a empresa requerida suscita preliminar de ilegitimidade e no 

mérito diz que a relação não existiu, tratando-se de fraude, requer ainda 

total improcedência dos pedidos da peça inicial. Em sua impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos da empresa requerida e 

reitera os pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes na audiência 

de conciliação restou infrutífera. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise da demanda. Ao mérito. De acordo com o arcabouço 

probatório dos autos ficou evidente que a relação jurídica entre requerente 

e empresa requerida não restou existente. Fica claro a falta de cautela por 

parte do requerente no tocante a aquisição do consórcio, que deveria ter 

tomado os cuidados necessários. Desta forma não existe ato ilícito a ser 

apreciado, pois não foi configurado. Assim não há que se falar em 

apreciação de danos morais. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio a respeito do assunto: “TJ-DF - 20150110698976 DF 

0017012-79.2015.8.07.0018 (TJ-DF) Jurisprudência • Data de publicação: 

23/06/2017 EMENTA EMISSÃO DE BOLETOS ADULTERADOS. AUSÊNCIA 

DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU. FALTA DE CAUTELA DA AUTORA AO EMITIR 

OS BOLETOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há que se falar em aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes firmaram 

contrato para a prestação de serviço de cobrança bancária pelo qual a 

empresa Autora emite boletos bancários no site do Banco/Réu e repassa 

a seus clientes mensalmente, não sendo destinatária final do produto ou 

serviço. 2 - Restou configurada a culpa exclusiva de terceiros e da 

Autora, por não ter sido diligente no momento em que emitiu os boletos 

com números de código de barras diferentes dos originais. 3 - Resta 

prejudicado o pedido de indenização a título de danos morais, tendo em 

vista que o Réu não praticou nenhum ato ilícito, restando ausente o nexo 

causal de sua conduta e os dissabores sofridos pela Autora, 

provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em 

conferir os dados dos boletos visivelmente adulterados. Apelação Cível 

desprovida.” Destarte também resta absorvida a preliminar de mérito. Ante 

o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE da pretensão contida 

no pedido; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 18/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 18/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-12.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER COIMBRA RANZULLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. S. BARDELLI - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS - ME 

(REQUERIDO)

EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010249-12.2016.8.11.0039. REQUERENTE: CLEBER COIMBRA 

RANZULLI REQUERIDO: EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA, C. R. 

S. BARDELLI - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS - ME Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, proposta por CLEBER COIMBRA RANZULLI 

em face EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA, C. R. S. BARDELLI - 

DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS – ME. Em atenção a decisão 

de ID nº 8796286 o requerente foi intimado para manifestar-se no prazo de 

cinco dias e assim não o fez, consequência essa que acarreta na 

extinção da ação sem resolução de mérito. O artigo 485, III do Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face do abandono da parte 

requerente nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT 22/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 22/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-94.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. DE PADUA BANDEIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000243-94.2018.8.11.0039. REQUERENTE: M2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: A. K. DE PADUA BANDEIRA 

DOS SANTOS - ME Vistos. Trata-se de ação de cobrança, proposta por 

M2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA em face A. K. DE 

PADUA BANDEIRA DOS SANTOS – ME. Em atenção a manifestação da 

parte requerente ID nº 21041717 solicitou a extinção do feito acarretando 

desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face 

da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 19/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 19/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000296-41.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000296-41.2019.8.11.0039. REQUERENTE: NORMA DE 

OLIVEIRA MOREIRA REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cominado com pedido de danos 

morais e materiais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova, onde a 

requerente alega que teve efetuou a compra de uma cômoda sapateira no 

valor de R$ 471,83 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e três 

centavos), um gaveteiro para banheiro no valor de R$ 192,24 (cento e 

noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) e um painel par TV no 

valor de R$ 156,33 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e três 

centavos). O pedido recebeu o nº 1353497, no valor de R$ 977,05 

(novecentos e setenta e sete reais e cinco centavos), parcelado em 10 

vezes de R$ 97,71 (noventa e sete reais e setenta e um centavos) sem 

juros, com a entrega prevista de 31 a 35 dias. Diz que recebeu apenas o 

painel de TV, no valor de R$ 155,33 (cento e cinquenta e cinco reais e 

trinta e três centavos), permanecendo um remanescente de R$ 664,07 

(seiscentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), enquanto, que, a 

empresa requerida quer devolver apenas a quantia de R$ 562,61 

(quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) havendo 

um prejuízo de R$ 101,46 (cento e um reais e quarenta e seis centavos). 

Requer a restituição do valor de R$ 664,07 (seiscentos e sessenta e 

quatro reais e sete centavos), que corrigido perfaz R$ 775,17 (setecentos 

e setenta e cinco reais e dezessete centavos), em dobro totalizando R$ 

1.550,34 (mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). 

Devidamente citada conforme ID nº 21444628 a empresa requerida não 

compareceu a audiência de conciliação nem apresentou contestação 

incidindo assim no instituto da revelia. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. Dispõe o artigo 20, da Lei 

nº 9.099/95, verbis: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Portanto, tendo a empresa requerida 

deixando de comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa, 

tornou-se revel. Os autores Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha 

Chimenti, in Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais e Estaduais, 

Editora Saraiva, 9ª Ed, vol. 15, tomo II, São Paulo: 2011, lecionam que: “Não 

comparecendo o demandado a qualquer das audiências designadas, há 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. É o 

primeiro efeito da revelia.” No caso, não tendo a empresa requerida 

comparecido na audiência de tentativa de conciliação nem apresentação 

de defesa hão de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados, salvo se 

o contrário resultar da convicção do Juiz. Ressaltasse ainda que a 

requerente mesmo fizesse benefício da inversão do ônus da prova fixado 

em decisão fundamentada trouxe elementos probatórios que lastreiam 

suas alegações. No tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 
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teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de DECRETAR 

A REVELIA da empresa requerida a efetuar a devolução dos valores 

pagos no total R$ 775,17 (setecentos e setenta e cinco reais e dezessete 

centavos) a título de danos materiais corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II - R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta 

data (súmula 362 STJ); III - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 18/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 18/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-40.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA AGUIAR MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000309-40.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ELIZANGELA 

AGUIAR MATIAS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL 

LTDA. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c reparação por danos 

morais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 

9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida 

no valor de R$ 15.718,68 (quinze mil, setecentos e dezoito reais e 

sessenta e oito centavos. Aduz a requerente que está sendo cobrada do 

valor de R$ 2.216,54 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e 

quatro centavos) a respeito de mensalidades de curso de fisioterapia, mas 

alega que já efetuou o pagamento mediante financiamento estudantil 

(FIES), entende ser cobrança ilegal a qual requer restituição em dobro bem 

como indenização por danos morais. Em sua contestação a empresa 

requerida solicita a retificação do polo passivo da demanda e no mérito 

requer total improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando ambas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em peça de 

impugnação a contestação a requerente rebate os argumentos 

contestatórios e requer que no mérito seja a demanda julgada totalmente 

procedente. Da ratificação do polo passivo; Suscita a empresa reclamada 

a necessidade de retificação do polo passivo da demanda, uma vez que a 

empresa requerida foi comprada pela ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, 

conforme anexo nos autos. Assim faz-se necessária a substituição do 

polo passivo IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA pelo 

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A posto que esta parte é a legitima para 

figurar no polo da demanda, motivo pela qual acolho a preliminar para 

retificação do polo passivo da presente demanda. Ao mérito. O princípio 

da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, 

sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico 

com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a inversão do ônus 

probatório, a empresa requerida trouxe elementos que não se demonstram 

suficientes para comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de 

contrato assinado nem muito menos outro tipo de elemento probatório que 

embasasse suas argumentações. Cabe ressaltar, que mesmo deferido a 

inversão do ônus probatório a requerente trouxe o contrato bem como os 

extratos das mensalidades. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

atual a respeito do assunto: “TJ-GO - Apelação (CPC) 

03825715220168090006 (TJ-GO) Jurisprudência • Data de publicação: 

21/11/2019 EMENTA CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). 

CUSTEIO DE 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. 

ERRO QUANTO AO APONTAMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE 

QUANDO DA FORMULAÇÃO DO AJUSTE. COBRANÇA DA DIFERENÇA DA 

CIFRA INDICADA EM RELAÇÃO AO REAL VALOR DA MENSALIDADE. 

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUE 

FORA INDEVIDAMENTE PAGO. INCOMPORTABILIDADE. 1. Não obstante a 

comprovação da cobrança perpetrada pela unidade educacional 

pertinente à diferença oriunda do valor da mensalidade do curso em que 

inscrito a recorrente e aquela constante do contrato do FIES, bem assim o 

pagamento efetuado, referida conduta, embora possa ter gerado 

desconforto e desajustes financeiros à aluna, isto por si só, não enseja o 

dever da parte ré de indenizá-la a título de dano moral, porquanto 

insuficiente à caracterização do ato ilícito, ficando adstrito à esfera do 

mero dissabor. 2. O mero dissabor não tem o condão de gerar dano moral. 

3. Consoante entendimento jurisprudencial a devolução em dobro daquilo 

que indevidamente foi cobrado/pago dar-se-á quando ocorrer soma de 

três requisitos imprescindíveis, quais sejam: a existência de cobrança 

indevida e o pagamento em excesso pelo consumidor do valor 

indevidamente cobrado e má-fé, de modo que não comprovado este último, 

remanesce, apenas, a obrigação de restituição simples. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” Os danos morais 

surgem em consequência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a 

acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, 

como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver não 

houve conduta ilegal do requerido, já que mera cobrança não se pode 

entender que tenha caracterizado dano moral. Não existiu negativação. 

Assim, estou convicto de que inexistindo prova nos autos da ocorrência 

de algum fato gerador do dano moral, por cobrança, ainda que indevida 
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mas sem nenhum tipo de prejuízo a requerente, pois tal fato não tem o 

condão de causar, por si só, danos morais à parte autora não 

ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe 

mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não geram danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.? (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). Ante 

o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa requerida 

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A a restituir a requerente no valor de R$ 

2.216,54 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro 

centavos) em dobro, o que perfaz o montante de R$ 4.433,08 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e três reais e oito centavos) a título de repetição de 

indébito em dobro corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação; II – Pelo julgamento com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 25/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 25/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000020-10.2019.8.11.0039. REQUERENTE: RONALDO 

MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais 

e materiais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova 

no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da 

empresa requerida no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e 

novecentos e vinte reais). Aduz o requerente que ao tentar efetuar 

compra no comercio local teve seu crédito negado em virtude de anotação 

por parte da empresa requerida BRADESCO CARTÕES com data da 

inclusão em 22/10/2018, no valor de R$ 3.450,09 (três mil e quatrocentos e 

cinquenta reais e nove centavos. Alega desconhecer o débito e requer 

indenização por danos morais. Em análise ao pedido de tutela antecipada a 

MM Juíza de Direito desta comarca decidiu pelo deferimento, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte do 

requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito, pelo 

deferimento também da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Logo 

após foi juntado comprovante de cumprimento da decisão liminar. Estando 

ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

contestação a empresa requerida alega que a relação jurídica existiu. 

Requer a improcedência total dos pedidos, bem como a condenação da 

requerente em litigância de má-fé. Juntou documentos. Em sua 

impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos da 

empresa requerida e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. De 

acordo com o arcabouço probatório presente nos autos, mesmo deferida 

a inversão do ônus da prova a empresa requerida trouxe elementos que 

evidenciam que a relação jurídica existiu, com cópias de contratos 

assinados e comprovante de contratação. A parte requerente diz ser 

vítima de fraude, mas sequer boletim de ocorrência registrou, pois tal 

conduta configura ilícito na esfera penal. Destarte não merece acolhimento 

a pretensão da requerente não tendo que se falar em danos morais. Ante 

o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da pretensão contida 

no pedido sem reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem 

elementos suficientes nos autos; II - Pela revogação da liminar; III - Pelo 

julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 
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termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

18/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 18/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-32.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE HOLANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000036-32.2017.8.11.0039. REQUERENTE: JOSIANE 

HOLANDA DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais e materiais onde a requerente pleiteia o valor 

de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). Aduz a requerente 

que ao tentar efetuar compra mediante crédito na praça lhe foi negado em 

virtude de anotação no valor de R$ 309,37 (trezentos e nove reais e trinta 

e sete centavos), referente a um debito de 15/10/2016, com contrato de nº 

1503861954. Alega desconhecer o débito e requer indenização por danos 

morais. Em análise ao pedido de tutela antecipada a MM Juíza de Direito 

desta comarca decidiu pelo deferimento, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte do requerente dos bancos 

de dados dos órgãos de restrição ao crédito. Logo após foi juntado 

comprovante de cumprimento da decisão liminar. Estando ambas as partes 

na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação a 

empresa requerida suscita preliminares de ratificação do polo passivo, 

incompetência ratio territoriae e perda do objeto, alega que a relação 

jurídica existiu. Requer a improcedência total dos pedidos, pedido 

contraposto bem como a condenação da requerente em litigância de 

má-fé. Juntou documentos. Em sua impugnação a contestação o 

requerente rebate os argumentos da empresa requerida e reitera os 

pedidos da peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Da necessidade de retificação 

do polo passivo; Suscita a empresa reclamada a necessidade de 

retificação do polo passivo da demanda, uma vez que a empresa 

requerida foi incorporada, conforme anexo nos autos. Assim faz-se 

necessária a substituição do polo passivo SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA pelo SKY BRASIL SERVICOS LTDA posto que esta parte é a 

legitima para figurar no polo da demanda, motivo pela qual acolho a 

preliminar para retificação do polo passivo da presente demanda. Da 

preliminar ratio territoriae; Suscita a empresa reclamada em sua 

contestação tal preliminar dizendo ser necessária a juntada de 

comprovante de endereço para a devida fixação da competência. Contudo 

em andamento ID nº 10019973, a requerente juntou o referido documento, 

assim tendo em vista os princípios norteadores da Lei 9.099/95, tais como 

celeridade e informalidade vislumbro o afastamento de tal preliminar. Da 

preliminar de perda do objeto em face do cumprimento da medida liminar; A 

empresa requerida suscita tal preliminar em face do cumprimento da 

medida liminar que antecipa os efeitos de pedido mediato da ação, 

adiantando assim o bem da vida. Contudo, o simples fato de cumprir o 

pedido antecipatório não significa por si só a extinção do feito sem 

resolução do mérito, pois não houve a perda do objeto da presente ação 

no que cerne ao pedido de indenização por danos morais, sendo assim 

vislumbro o necessário afastamento da presente preliminar, vejamos 

entendimento jurisprudencial pátrio que se amolda ao presente caso; 

“TJ-PR - Apelação Cível AC 847276 PR 0084727-6 (TJ-PR) Jurisprudência 

• Data de publicação: 18/12/2000 EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA - 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR DESCABIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO SEU MÉRITO. O fato de ter sido cumprida pela 

autoridade coatora a liminar concessão do mandado de segurança não 

acarreta a extinção do processo sem julgamento do seu mérito. Cumpre ao 

juízo examinar este, o que tornará definitiva a liminar se a sua conclusão 

for pela procedência do mandamus.” Ao mérito. O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a decretação da 

inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, 

VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a inversão do ônus probatório em decisão 

liminar, a empresa requerida trouxe elementos que não se demonstram 

suficientes a comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de 

contrato assinado nem muito menos outro tipo de elemento probatório que 

embasasse suas alegações, apenas telas sistêmicas onde não existe 

comprovante de adesão pelo requerente. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio atual: “TJ-RS - Recurso Cível 71007952583 RS 

(TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2019 EMENTA PROVA 

DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. 

AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO 

DOS ÁUDIOS DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE 

NÃO OSTENTAM O NECESSÁRIO VALOR PROBATÓRIO, PORQUE 

PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ, POIS A 

INSCRIÇÃO ANTERIOR À REALIZADA PELA RÉ TAMBÉM SE DEU DE 

FORMA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS FIXADO ABAIXO 

DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS, EM CASOS 

ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007952583, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019)”. No 

que se refere a anotações pré-existente fica claro que as anotações já 

estão prescritas, pois conforme dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 27 prevê que elas prescrevem com cinco anos, 

sendo assim as anotações do ano de 2008 prescreveram em 2013 e a 

anotação do presente caso se deu no ano de 2016. No tocante ao dano 

moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 
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que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a empresa requerida SKY BRASIL SERVICOS LTDA a efetuar a 

suspensão do débito definitivamente e ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o 

arcabouço probatório dos autos; II – Pela manutenção da liminar deferida; 

III – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

18/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 18/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010224-96.2016.8.11.0039. REQUERENTE: GEAN DOUGLAS 

APARECIDO VIEIRA COLARINO REQUERIDO: CARLOS EDUARDO RAIZER 

OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Trata-se de indenização por 

danos morais e materiais proposta por GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLRINO, em face de CARLOS EDUARDO RAIZER OLIVEIRA e 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, todos qualificados nos autos. As partes 

pleiteiam pela homologação de acordo realizado em manifestação (ID nº 

22739036), em que a requerida concordou em pagar o valor de R$ 

10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em conta. Devidamente juntado os 

comprovantes vieram os autos conclusos. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial realizado encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, assim, havendo 

auto composição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 57 da lei 9.099/95 e no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, 

e, em consequência JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Remeto o presente a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 21/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 21/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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Processo: 1000213-93.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ANDERSON DA 

SILVA OTTENIO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e materiais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus 

da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete 

mil reais). Aduz o requerente que vem recebendo cobrança indevida da 

empresa requerida, referente ao contrato sob nº. 0200394875807, com 

inclusão datada de 26/12/2014, no valor de R$ 60,41 (sessenta reais e 

quarenta e um centavos). Em análise ao pedido de tutela antecipada a MM 

Juíza de Direito desta comarca decidiu pelo deferimento, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte requerente 

dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito, pelo deferimento 

também da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Em sua 

contestação a empresa requerida suscita preliminar de ausência de 

documento necessário. No mérito requer a improcedência total dos 

pedidos bem como a condenação da requerente em litigância de má-fé. 

Juntou documentos. Estando ambas as partes na audiência de conciliação 

restou infrutífera. O requerente não apresentou impugnação a 

contestação. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise da 

preliminar de mérito. Da preliminar de inépcia da inicial (ausência de 

apresentação de documentos indispensáveis a propositura da ação); No 

tocante a inépcia da inicial suscita a empresa requerida a falta de 

documento extraído do balcão dos órgãos de proteção ao crédito. Em que 

pese a empresa requerida suscitar tal preliminar, inclino-me ao 

afastamento da mesma, tendo em vista que a requerente trouxe elemento 

mínimos de pertinência a proposição da demanda. De acordo com a 

jurisprudência os tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO ORDINARIO 

TRABALHISTA RO 00109468020165030060 0010946- 80.2016.5.03.0060 

(TRT-3) Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2017 EMENTA INÉPCIA 

DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se 

refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Transcrevo trecho do entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de 

Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, pp. 381/382).” Ao mérito. Da indústria do dano moral. Em um país em 

que população clama por mudanças de seus governantes, é bastante 

triste verificar o uso do Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos 

criminosos, o que provoca crises econômicas pelo abuso do direito de 

postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento 

jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do Juizado 

Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, 

independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao 

pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas, e como sempre, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 
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público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial 

para limpar o seu nome. Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação 

do advogado da parte autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta 

detraída das provas trazidas aos autos pelo próprio autor. Explico. O que 

se tem no presente caso é, no mínimo, má fé da parte autora, que move a 

máquina judiciária com a finalidade de obter proveito econômico através de 

inverdades trazidas aos autos. Observa-se, portanto, não ter o fato 

narrado pelo autor ocorrido (pois não provado e, o que provou-se, 

contradiz o afirmado por ele em petição inicial), sobretudo "ato ilícito" a 

ensejar eventual condenação por danos materiais e morais, motivo pelo 

qual a improcedência de seus pedidos é medida impositiva. No que tange à 

má fé, Calamandrei, compara o processo judicial a um jogo, a uma 

competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O 

processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente 

técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras 

desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção 

profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça. Para 

João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, essencialmente, pela intenção 

de prejudicar e, por isso, não se presume, isto é, incumbe à parte 

prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, como a má-fé se 

traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua prova é difícil, o 

que tem levado a doutrina a contentar-se com meros indícios, desde que 

veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância de má-fé”, in 

Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]”. Deve, portanto, o requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: “Art. 81. De ofício ou 

a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Ante o exposto, OPINO: I - 

Assim, conforme autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil pelo 

reconhecimento da litigância de má-fé e ante o exposto, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o 

processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil; II – 

CONDENAR o advogado da parte autora, de ofício, por litigância de má-fé 

no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), ou seja, R$ 3.700,00 (três mil e 

setecentos reais), bem como ao pagamento de custas e taxas 

processuais, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC). Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

16/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 16/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000171-44.2017.8.11.0039. REQUERENTE: VALTEIR 

CAETANO DE ATANAZIO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

tutela antecipada, proposta por VALTEIR CAETANO DE ATANAZIO em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em atenção a manifestação da parte 

requerente ID nº 20056579 solicitou a extinção do feito acarretando 

desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face 

da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1510 de 1782



decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 15/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 15/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000281-72.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EDU ALVARENGA 

DE FREITAS REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais com pedido de tutela antecipada onde o requerente pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 18.499,20 (dezoito mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Aduz o 

requerente que vem tendo descontos indevidos em seu benefício 

previdenciário. Diz que o contrato de empréstimo nº 805797103 foi 

supostamente realizado em 06/01/2016, no valor de R$ 1.627,60 (um mil 

seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), em 72 (setenta e 

duas) parcelas, no valor de R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta 

centavos). Alega que já foram realizados 36 (trinta e seis) descontos no 

seu benefício, no valor de R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta 

centavos), cada, totalizando o valor de R$ 1.749,60 (um mil setecentos e 

quarenta e nove reais e sessenta centavos), entende cabível restituição 

em dobro, o que perfaz a quantia de R$ 3.499,20 (três mil quatrocentos e 

noventa e nove reais e vinte centavos), bem como dano moral no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em sua contestação a empresa requerida 

suscita preliminares de falta de interesse de agir/pretensão resistida, 

prescrição, ausência de documentos necessários e incompetência dos 

juizados em virtude de necessidade de perícia grafotécnica e no mérito 

aponta que existiu relação jurídica, requer a total improcedência dos 

pedidos da peça inicial do requerente bem como condenação em litigância 

de má-fé. Juntou documentos. Em audiência de conciliação restou 

infrutífera tendo em vista a falta de consenso entre as partes. Em sede de 

impugnação a contestação a requerente reitera todos os pedidos da peça 

inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passam a análise 

das preliminares de mérito. Da necessidade de retificação do pólo passivo; 

Suscita a empresa reclamada a necessidade de retificação do polo 

passivo da demanda, uma vez que a empresa requerida possui outro 

CNPJ específico para operações de financiamento. Assim faz-se 

necessária a substituição do polo passivo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A pelo BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – 

BRADESCO PROMOTORA posto que esta parte é a legitima para figurar na 

demanda, motivo pela qual acolho a preliminar para retificação do polo 

passivo da presente demanda. Da preliminar de falta de interesse de agir; 

Suscita a empresa requerida preliminar de ausência de legitimidade ou de 

interesse processual tendo em vista a não procura de resolução em sede 

administrativa. O interesse processual ou interesse de agir refere-se 

sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao 

demandante. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, 

é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio 

do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É daí que surge à 

necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la 

(interesse-necessidade). A necessidade surge da resistência do obrigado 

no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou 

ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para 

a obtenção de determinado resultado. O interesse processual pressupõe 

além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão 

do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao 

demandante a escolha do procedimento e o provimento adequados à 

situação fática deduzida (interesse-adequação). Vejamos o entendimento 

dos tribunais a respeito do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame 

Necessário REEX 70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de 

publicação: 10/07/2017 EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. Não há exigibilidade de esgotamento da 

via administrativa como condição para ajuizamento da ação, em razão do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º , 

inc. XXXV , da Constituição Federal . MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal , é crível admitir que é dever do Estado (lato 

sensu) prestar atendimento de saúde, quando congurados os vetores da 

adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de 

recursos nanceiros de quem postula. Em data recente (05.03.2015), o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 

855178/RG, com repercussão geral, rearmou sua jurisprudência quanto à 

responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao 

direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A , § 1º , do 

CPC , aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. A 

parte demandante, por meio de atestados médicos e receituários 

comprovou a necessidade da utilização dos medicamentos para o... 

tratamento de sua saúde. Igualmente cou demonstrado que a parte autora 

enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições 

nanceiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, 

inclusive, assistida pela Defensoria Pública. Ressalvada a ocorrência de 

justo motivo, objetivamente comprovado, é descabido ao Estado (lato 

sensu) invocar a aplicação da reserva do possível com a nalidade de 

exonerar-se do atendimento de seus deveres constitucionais, 

notadamente quando essa conduta pode atingir direitos fundamentais, no 

caso o direito à saúde. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Município, como 

é sabido, é um ente federativo autônomo. E a verba honorária a que será 

condenado, teve como causa a sua sucumbência na lide, possuindo como 

beneciário o FADEP que não se confunde com o Estado, muito menos com 

o próprio ente apelante.” Sendo assim, não vislumbro a falta de interesse 

processual suscitada pela empresa requerida, sendo que a rejeito. Da 

preliminar de ausência de apresentação de documentos indispensáveis a 

propositura da ação; No tocante a inépcia da inicial suscita a empresa 

requerida a falta de documento extraído de maneira oficial. Em que pese a 

empresa requerida suscitar tal preliminar, inclino-me ao afastamento da 

mesma, tendo em vista que a requerente trouxe elemento mínimos de 

pertinência a proposição da demanda. De acordo com a jurisprudência os 

tribunais pátrios: “TRT-3 - RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA RO 

00109468020165030060  0010946-  80 .2016 .5 .03 .0060  (TRT-3 ) 
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Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2017 EMENTA INÉPCIA DA 

INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO- HIPÓTESE QUE NÃO SE VERIFICA. - No que se 

refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Transcrevo trecho do entendimento de Cândido 

Rangel Dinamarco sobre a matéria: "São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente." (DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de 

Direito Processual Civil", Vol. III, 5ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, pp. 381/382).” Da preliminar de necessidade de realização de exame 

grafotécnico; No que cerne ao afastamento da competência dos juizados 

especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de menor 

complexidade” que determina a fixação da competência dos juizados 

especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, 

de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 

precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 

pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Ao mérito. O 

princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as 

partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar 

isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida à inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 11/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000131-62.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SOLANGE 

CRISTINA DE OLIVEIRA CABULLAO REQUERIDO: AVON COSMETICOS 

LTDA. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 
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antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cominado 

com pedido de danos morais, justiça gratuita e inversão do ônus da prova, 

onde a requerente alega que teve seu nome negativado pela empresa 

requerida no valor de R$ 167,63 (cento e sessenta e sete reais e 

sessenta e três centavos). Aduz a requerente que efetuo ou cadastro na 

empresa requerida mas nunca efetuou qualquer tipo de compra, contudo 

teve seu nome negativado. Alega ainda que estão sendo entregues 

mercadorias em seu nome na cidade de Lambarí D’oeste, motivo pelo qual 

registrou Boletim de Ocorrencia. Diz desconhecer o débito e requer 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dês mil reais), 

valor atribuído a causa. Em análise ao pedido de tutela antecipada a MM 

Juíza de Direito desta comarca decidiu pelo deferimento, inaudita altera 

parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da parte do 

requerente dos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito. Em 

sua contestação a empresa requerida suscita preliminar de inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor e no mérito requer total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes na 

audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua impugnação a 

contestação o requerente rebate os argumentos da empresa requerida e 

reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise da preliminar de mérito. Da preliminar de inaplicabilidade do 

Código de defesa do Consumidor; A empresa reclamada alega que não 

existe relação de consumo em face do requerente não ser destinatário 

final. Sabemos que o CDC, importante dispositivo legal brasileiro trás em 

seu corpo legal o artigo 2º o que é definição de consumidor. Entretanto 

vigora como regra a teoria finalista, que é mais restritiva, todavia a 

exceção fica por conta da teoria maximalista que é mais expansiva, qual 

seja, pela teoria maximalista, destinatário final é todo aquele consumidor 

que adquire o produto para o seu uso, independente de destinação 

econômica conferida ao mesmo. Com efeito, Jorge Alberto Quadros de 

Carvalho Silva ao tratar da corrente maximalista, apresenta as seguintes 

considerações: “Consumidor é quem adquire no mercado de consumo o 

produto ou serviço; aquele em razão de quem é interrompida a cadeia de 

produção e circulação de certos bens e serviços, para usufruir ele 

mesmo, ou terceiro a quem os ceda, das respectivas funções – ainda que 

esses bens e serviços possam ser empregados, indiretamente, no 

exercício de sua empresa ou profissão, isto é, ainda que venham a ser 

interligados, acessoriamente, à sua atividade produtiva ou profissional, 

coletiva ou individual, voltada ou não para o lucro (destinatário final 

fático).” Sendo assim não há que se falar em falta de enquadramento da 

requerente no conceito de consumidor. Ao mérito. O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a decretação da 

inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, 

VIII, da Lei nº 8.078/90. Deferida a inversão do ônus probatório em decisão 

liminar, a empresa requerida trouxe elementos que não se demonstram 

suficientes a comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de 

contrato assinado nem muito menos outro tipo de elemento probatório que 

embasasse suas alegações, apenas telas sistêmicas onde não existe 

comprovante de adesão pelo requerente. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio atual: “TJ-RS - Recurso Cível 71007952583 RS 

(TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 15/03/2019 EMENTA PROVA 

DA CONTRATAÇÃO NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. 

AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO 

DOS ÁUDIOS DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE 

NÃO OSTENTAM O NECESSÁRIO VALOR PROBATÓRIO, PORQUE 

PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ, POIS A 

INSCRIÇÃO ANTERIOR À REALIZADA PELA RÉ TAMBÉM SE DEU DE 

FORMA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS FIXADO ABAIXO 

DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS, EM CASOS 

ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007952583, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019)”. No 

que se refere a anotações pré-existente fica claro que as anotações já 

estão prescritas, pois conforme dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 27 prevê que elas prescrevem com cinco anos, 

sendo assim as anotações do ano de 2008 prescreveram em 2013 e a 

anotação do presente caso se deu no ano de 2016. No tocante ao dano 

moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a empresa requerida AVON COSMETICOS LTDA a efetuar a suspensão do 

débito definitivamente e ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; II – 

Pela manutenção da liminar deferida; III – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 18/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 18/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-77.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))
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FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000173-77.2018.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO ALVES 

TEIXEIRA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, tutela 

antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 

9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida 

no valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais). Aduz o 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente onde consta que 

o nome do requerente foi incluído pela empresa requerida, no dia 

12/12/2015, em virtude de débito no valor de R$ 1.196,07 (um mil, cento e 

noventa e seis reais e sete centavos), com data de vencimento de 

23/09/2013. Requer indenização por danos morais. Em análise ao pedido 

de tutela antecipada a MM Juíza de Direito desta comarca decidiu pelo 

deferimento, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a EXCLUSÃO do 

nome da parte do requerente dos bancos de dados dos órgãos de 

restrição ao crédito, pelo deferimento também da justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. Logo após foi juntado comprovante de 

cumprimento da decisão liminar. Estando ambas as partes na audiência de 

conciliação restou infrutífera. Em sua contestação a empresa requerida 

suscita preliminares de impossibilidade de litisconsórcio, necessidade de 

perícia grafotécnica e no mérito diz que adquiriu por cessão de direitos 

creditórios contratos da CAIXA EXONOMICA FEDERAL, alega que foi 

utilizado cheque especial que não foi devidamente adimplido. Requer a 

improcedência total dos pedidos, pedido contraposto bem como a 

condenação da requerente em litigância de má-fé. Juntou documentos. Em 

sua impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos da 

empresa requerida e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise das preliminares de mérito. 

Da preliminar de impossibilidade de inclusão de litisconsorte; Suscita a 

empresa reclamada a necessidade de resolução sem apreço do mérito em 

virtude da impossibilidade de inclusão de litisconsorte a demanda. Contudo 

o artigo 10º da Lei 9.099/95 é expressa em sua admissão; “Art. 10. Não se 

admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”. Dessa forma não existe 

empecilho nenhum quanto a integração de outra parte ao polo de uma 

demanda que tramite nos Juizados Especiais. Contudo não visualizo a 

necessidade de integração de nova parte no que tange a presente 

demanda, pois a parte é cessionária de contratos de terceiros que já não 

tem mais interesse na lide. Motivo pelo qual vislumbro o afastamento da 

presente preliminar. Da preliminar de necessidade de realização de exame 

grafotécnico. No que cerne ao afastamento da competência dos juizados 

especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de menor 

complexidade” que determina a fixação da competência dos juizados 

especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, 

de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 

precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 

pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Ao mérito. 

Deferida a inversão do ônus probatório em decisão liminar, a empresa 

requerida trouxe elementos que não se demonstram suficientes a 

comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato assinado 

nem muito menos outro tipo de elemento probatório que embasasse suas 

alegações, apenas telas sistêmicas onde não existe comprovante de 

adesão pelo requerente. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

atual: “TJ-RS - Recurso Cível 71007952583 RS (TJ-RS) Jurisprudência • 

Data de publicação: 15/03/2019 EMENTA PROVA DA CONTRATAÇÃO 

NÃO PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. AUSÊNCIA DE CONTRATO 

ASSINADO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO DOS ÁUDIOS DA 

SUPOSTA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO OSTENTAM O 

NECESSÁRIO VALOR PROBATÓRIO, PORQUE PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ, POIS A 

INSCRIÇÃO ANTERIOR À REALIZADA PELA RÉ TAMBÉM SE DEU DE 

FORMA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS FIXADO ABAIXO 

DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS, EM CASOS 

ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007952583, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019)”. No 

tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 
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econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa requerida OMNI FINANCEIRA S/A a efetuar a 

suspensão do débito definitivamente e ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o 

arcabouço probatório dos autos; II – Pela manutenção da liminar deferida; 

III – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

18/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 18/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000280-87.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EDU ALVARENGA 

DE FREITAS REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais com pedido de tutela antecipada onde o requerente pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 17.167,20 (dezessete mil 

cento e sessenta e sete reais e vinte centavos). Aduz o requerente que 

vem tendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário no 

tocante ao contrato de empréstimo nº 106574799, supostamente realizado 

em 24/01/2016, no valor de R$ 984,16 (novecentos e oitenta e quatro reais 

e dezesseis centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 

30,10 (trinta reais e dez centavos). Alega que a empresa requerida já 

realizou 36 (trinta e seis) descontos em seu benefício no valor de R$ 

30,10 (trinta reais e dez centavos), cada, totalizando o valor de R$ 

1.083,60 (um mil oitenta e três reais e sessenta centavos), requerendo 

restituição em dobro, totalizando a quantia de R$ 2.167,20 (dois mil cento e 

sessenta e sete reais e vinte centavos), bem como indenização por danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em sua contestação a 

empresa requerida suscita preliminar de necessidade de realização de 

exame grafotécnico e no mérito requer a total improcedência dos pedidos 

da peça inicial. Em audiência de conciliação restou infrutífera tendo em 

vista a falta de consenso entre as partes. Em sede de impugnação a 

contestação a requerente reitera todos os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passam a análise da preliminar de 

mérito. Da preliminar de necessidade de realização de exame 

grafotécnico; No que cerne ao afastamento da competência dos juizados 

especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de menor 

complexidade” que determina a fixação da competência dos juizados 

especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, ou não, 

de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 

precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 

pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 
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especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Ao mérito. O 

princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as 

partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar 

isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida à inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos-MT 12/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 12/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000282-57.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EDU ALVARENGA 

DE FREITAS REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais com pedido de tutela antecipada onde o requerente pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 18.168,00 (dezoito mil cento 

e sessenta e oito reais). Aduz o requerente que vem tendo descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário e que tomou conhecimento de 

contrato de empréstimo nº 236721932 realizado em 30/03/2016, no valor 

de R$ 1.831,50 (um mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta 

centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 55,00 

(cinquenta e cinco reais). Diz desconhecer o débito, alega que já realizou 

36 (trinta e seis) descontos no benefício do requerente no valor de R$ 

55,00 (cinquenta e cinco reais), cada, totalizando o valor de R$ 1.980,00 

(um mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), requer 

restituição em dobro, totalizando a quantia de R$ 3.960,00 (três mil e 

novecentos reais), bem como indenização por danos morais no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em sua contestação a empresa requerida 

suscita preliminares de necessidade de retificação do polo passivo da 

demanda, incompetência do Juizado Especial em virtude de necessidade 

de perícia grafotécnica e decadência e no mérito requer total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Juntou documentos. Em 

audiência de conciliação restou infrutífera tendo em vista a falta de 

consenso entre as partes. Em sede de impugnação a contestação a 

requerente reitera todos os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passam a análise das preliminares de mérito. 

Da necessidade de retificação do polo passivo; Suscita a empresa 

reclamada a necessidade de retificação do polo passivo da demanda, uma 

vez que a empresa requerida adquiriu em cessão as obrigações 

doBANCO VOTORANTIM S/A, conforme anexo nos autos. Assim faz-se 

necessária a substituição do polo passivo BANCO VOTORANTIM S/A pelo 

BV FINANCEIRA S/A posto que esta parte é a legitima para figurar no polo 

da demanda, motivo pela qual acolho a preliminar para retificação do polo 

passivo da presente demanda. Da preliminar de necessidade de 

realização de exame grafotécnico. No que cerne ao afastamento da 

competência dos juizados especiais em razão de prova complexa, A 

expressão “causas de menor complexidade” que determina a fixação da 

competência dos juizados especiais não está diretamente relacionada com 

a necessidade, ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, 

o enunciado 54 do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de 

lei, nem o caráter de precedente jurisprudencial de observância 

obrigatória, revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de 

um conjunto de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de 

questões pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma 

orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento 

do STJ o sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento 

dos juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova 

pericial, por si só, não influi na definição da competência dos juizados 

especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são 

hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, 

quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua 

confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 
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Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da audiência em 

sessão de conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico 

simplificado no intervalo entre as audiências, ou para apresentação de 

laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da 

preliminar de prescrição trienal. Suscita a empresa reclamada a prescrição 

trienal, dizendo que não se trata de relação de consumo e deve ser 

aplicada a regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o caso é 

salutar de seara consumerista, sendo assim verifico o afastamento da 

prescrição trienal e aplicação da prescrição presente no Código de 

Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do 

fato do produto ou serviço a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos. 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 

995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 

21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . 

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência 

desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação 

por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no 

art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. Ao 

mérito. De acordo com o arcabouço probatório presente nos autos, mesmo 

deferida à inversão do ônus da prova a empresa requerida trouxe 

elementos que evidenciam que a relação jurídica existiu, com cópias de 

contratos assinados e comprovante de contratação. A parte requerente 

diz ser vítima de fraude, mas sequer boletim de ocorrência registrou, pois 

tal conduta configura ilícito na esfera penal. Destarte não merece 

acolhimento a pretensão do requerente não tendo que se falar em danos 

morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da 

pretensão contida no pedido sem reconhecimento de litigância de má-fé 

por não existirem elementos suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT 12/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 12/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000279-05.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EDU ALVARENGA 

DE FREITAS REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais com pedido de tutela antecipada onde o requerente pleiteia 

indenização por danos morais no valor de R$ 18.168,00 (dezoito mil cento 

e sessenta e oito reais). Aduz o requerente que vem tendo descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário e que tomou conhecimento de 

contrato de cartão de crédito com reserva de margem que estava gerando 

os descontos mensais desde o mês 03/2016, no valor atual de R$ 44,00 

(quarenta e quatro reais), contrato nº 97- 817837331/16. Diz que já 

realizou 36 (trinta e seis) descontos em seu benefício no valor de R$ 

44,00 (quarenta e quatro reais), cada, totalizando o valor de R$ 1.585,00 

(um mil quinhentos e oitenta e cinco reais), entende cabível restituição em 

dobro, totalizando a quantia de R$ 3.168,00 (três mil cento e sessenta e 

oito reais), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Em audiência de conciliação restou infrutífera 

tendo em vista a falta de consenso entre as partes. Em sua contestação a 

empresa requerida suscitou preliminares de impugnação ao pedido de 

justiça gratuita, decadência, incompetência territorial em virtude da não 

juntada de comprovante de endereço e no mérito requer a total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Em sede de impugnação a 

contestação a requerente reitera todos os pedidos da peça inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passam a análise das preliminares 

de mérito. Da preliminar de impugnação a justiça gratuita; O princípio da 

vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as partes, sendo 

necessária a colocação do consumidor em um patamar isonômico com as 

empresas de grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento 

da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o 

arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao 

deferimento da justiça gratuita em face da requerente e conseqüente 

afastamento da preliminar de mérito. Por estar caracterizada a relação de 

consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova 

em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Da 

preliminar de prescrição e decadência; Suscita a empresa reclamada a 
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prescrição e decadência, dizendo que os prazos do artigo 26 do Código 

de Defesa do Consumidor devem ser afastados. Contudo, vislumbra-se 

que o caso é salutar de seara consumerista, sendo assim verifico o 

afastamento da preliminar e aplicação da prescrição presente no Código 

de Defesa do Consumidor, que é quinquenal. Assim o prazo prescricional 

do fato do produto ou serviço a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos. 

“STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 

995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) Jurisprudência • Data de publicação: 

21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . 

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência 

desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação 

por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no 

art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Preliminar de falta de documento indispensável a propositura da demanda; 

Na busca pela justiça, não poucas vezes a previsão processual do art. 4º 

do CPC de que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, principalmente 

nos Juizados Especiais, o jurisdicionado se depara com a burocracia 

utilizada por alguns julgadores que parecem mais preocupados com 

formalismos do que com a entrega do pedido. É certo que documentos são 

necessários a instruir o processo em sua essência, na sua causa de 

pedir, a não deixar dúvida quanto ao objeto da ação, mas existem casos 

em que sua apresentação pode até mesmo ser dispensada. Não raras 

vezes o jurisdicionado e seu patrono se vêm diante de exigências que não 

tem outro objetivo senão dificultar o acesso à justiça ou satisfazer o 

julgador em suas convicções pessoais. Exemplo disso é a exigência de 

apresentação de comprovante de endereço do autor, em nome próprio, 

selecionado, inclusive o tipo de documento: conta de água, luz, telefone ou 

IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da população, aqueles que 

mais procuram a tutela da justiça nos Juizados Especiais, não tem moradia 

própria, não formalizam contratos de locação e vivem mais na 

informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, exigir que 

comprovem residência mediante apresentação de documentos em nome 

próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus direitos. 

Para responder quais documentos são necessários à propositura da 

ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do CPC 

estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 9099/95 estabelece em 

seu art. 2º que o processo é regido pelo critério da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Naquilo que a Lei não se 

referir diretamente, tem aplicabilidade do CPC. Humberto Dalla Bernardina 

de Pinho ensina que a petição inicial deverá ser instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. Assim, a 

interpretação do art. 14 deve ser feita à luz dos comandos dos arts. 282 e 

283 CPC, no que for compatível e necessário com o sistema dos juizados. 

O art. 14 da mesma lei diz que o pedido pode ser apresentado na 

Secretaria do Juizado, de forma escrita ou oral, e que do pedido 

constarão, de forma simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III - o objeto e seu valor. É de se destacar que o legislador 

se preocupa com a economia processual ao estabelecer que o essencial 

é o fornecimento de informações suficiente à localização do réu. Ou seja, 

o caput do art. 319 diz que a petição inicial indicará o que complementado 

pelo art. 320, deverá ser acompanhada tão somente pelos documentos 

indispensáveis à propositura da ação, que são aqueles orientadores dos 

fatos que influem na tomada de decisão pelo Juiz, a causa de pedir, o que, 

segundo a doutrina, são os documentos substanciais ou fundamentais ao 

processo. Secundários são os documentos que se prestam a demonstrar 

outras alegações das partes que elucidam pontos ou complementem 

afirmações”. Nem a Lei nº 9.099/95, nem o CPC elencam a comprovação 

de endereço como elemento essencial à propositura da ação. Segundo o 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, citado pelo Relator da AC: 

40905 RN 2011.004090-5, Des. Aderson Silvino, Data de Julgamento: 

07/06/2011, 2ª Câmara Cível): “São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente.” Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10000180961765001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência • Data de publicação: 09/04/2019 EMENTA EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - Presume-se 

autêntica, válida e eficaz a procuração sem defeitos formais carreada aos 

autos, se não há qualquer indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 

do Código de Ética da OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante 

de residência não configura entre os documentos que, por exigência legal, 

devem acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte 

autora em juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular 

prosseguimento do feito.” A ausência de comprovante de residência em 

nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista 

que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é 

indispensável ao julgamento da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, 

Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de 

Publicação: 11/05/2018. Mostra-se incabível o indeferimento da petição 

inicial com base na ausência de comprovante de residência, por não se 

tratar de documento necessário à interposição da ação. Basta simples 

indicação do endereço na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Paula Dalbosco, Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É 

desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de 

comprovar que a autora reside no endereço por ela indicado. TJES, 

Classe: Apelação, 20120027782, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 

Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 19/02/2016). O comprovante de 

residência não está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária, portanto, a determinação de emenda 

para a sua apresentação, principalmente quando o apelante apresenta 

toda a qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e 

sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de 

identidade e CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação 

do réu. TJES, Classe: Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES 

FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de 

Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014. Ao 

mérito. De acordo com o arcabouço probatório presente nos autos, mesmo 

deferida à inversão do ônus da prova a empresa requerida trouxe 

elementos que evidenciam que a relação jurídica existiu, com cópias de 

contratos assinados e comprovante de contratação. A parte requerente 

diz ser vítima de fraude, mas sequer boletim de ocorrência registrou, pois 

tal conduta configura ilícito na esfera penal. Destarte não merece 

acolhimento a pretensão da requerente não tendo que se falar em danos 

morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da 

pretensão contida no pedido sem reconhecimento de litigância de má-fé 

por não existirem elementos suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT 12/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 12/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000168-89.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ARILDO FERREIRA 

MARTINS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

proposta por ARILDO FERREIRA MARTINS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Em atenção a manifestação da parte requerente ID nº 

20056556 e 20119496 solicitou a extinção do feito em face da dificuldade 

de encontrar o autor, acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

VIII - homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 11/10/2019 Thiago Máximo da 

Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-07.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000167-07.2017.8.11.0039. REQUERENTE: GILSON JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

proposta por GILSON JOSE DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Em atenção a manifestação da parte requerente ID nº 20125868 

solicitou a extinção do feito em face da dificuldade de encontrar o autor, 

acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a 

desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO pelo julgamento 

sem resolução de mérito em face da desistência da parte requerente nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 da Lei nº 

12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao 

arquivo com as devidas cautelas necessárias. Intimem-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT 11/10/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-16.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000190-16.2018.8.11.0039. REQUERENTE: RAIANE DOS 

SANTOS SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, proposta por RAIANE DOS SANTOS SOARES em face 

da TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em atenção a manifestação da parte 

requerente ID nº 20126483 solicitou a extinção do feito em face da 

dificuldade de encontrar o autor, acarretando desistência. O artigo 485, 

VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;” Complementa o 

enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o 

exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face da 

desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 

do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 11/10/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-98.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 
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Processo: 1000191-98.2018.8.11.0039. REQUERENTE: RAIANE DOS 

SANTOS SOARES REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

tutela antecipada, proposta por RAIANE DOS SANTOS SOARES em face 

de A. M. FOLINI COBRANCAS - ME. Em atenção a manifestação da parte 

requerente ID nº 20056921 solicitou a extinção do feito acarretando 

desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face 

da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 15/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 15/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-34.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010017-34.2015.8.11.0039. REQUERENTE: NELSON LIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. É certo que 

conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais 

Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;” conforme 

art. 9º,I, a) do citado Provimento. Considerando que o feito estava 

sobrestado em virtude de decisão do Superior Tribunal de Justiça devido 

ao processo de recuperação judicial da empresa requerida, mas já 

devidamente autorizado o curso normal da demanda, e com intuito de 

regularizar o andamento do mesmo, já com devido julgamento de mérito de 

ID nº 5254094 é que RECOMENDO realização de diligência para 

DETERMINAR: O prosseguimento do feito em seu curso normal tendo em 

vista o andamento de ID nº 14450331. Após, certificado, faça nova 

conclusão. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Submeta-se o 

presente à Meritíssima Juíza de Direito para apreciação e homologação, 

para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

17/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela 

qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 17/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001804-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CARLOS BRUN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSÉ FRANCISCO DOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para ciência do 

inteiro teor da Decisão de Id. 27606489, bem como, para que no prazo de 

05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o Oficial de 

Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao mandado 

expedido nos autos. Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 

13.06.2017, implantado nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato 

Grosso da Central de Processamento de Diligência para Oficiais de 

Justiça, que entrou em vigor na data do dia 26.06.2017, a forma de 

pagamento, descrita a seguir: Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o 

pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: Para Emissão de Guia de 

Diligência: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-48.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA GOMES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS INACIO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000818-48.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

NEIVA GOMES DA CRUZ EXECUTADO: MARCELO DOS SANTOS INACIO 

Vistos em regime de plantão judiciário. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença de alimentos proposto por LAÍS REGINA GOMES DA CRUZ 

INACIO e MURILO GOMES INÁCIO, menores, neste ato representados por 

sua genitora, Sra. Neiva Gomes da Cruz, em desfavor de MARCELO DOS 

SANTOS INÁCIO. Foi determinada a prisão civil do executado, tendo em 

vista que não efetuou o pagamento da pensão alimentícia. Após o 

cumprimento do mandado de prisão, o executado efetuou o pagamento 

parcial do débito, pugnando pela expedição do alvará de soltura. A parte 

exequente manifestou informando que o executado não efetuou o 

pagamento das parcelas que venceram no curso da execução, no valor 

atualizado de R$ 3.306.07 (três mil trezentos e seis reais e sete 

centavos). O Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão do 

executado. Os autos vieram conclusos. Compulsando os autos, verifico 

que o executado encontra-se com a prestação alimentícia em atraso 

equivalente ao valor de R$ 3.306.07 (três mil trezentos e seis reais e sete 
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centavos), referente as prestações alimentícias que se venceram no 

transcorrer da ação. Observo ainda, que o executado cumpriu parte das 

prestações exequendas, contudo, não adimpliu com as parcelas que 

venceram ao longo deste processo, conforme determina a Súmula 309 do 

STJ e art. 528, § 7º, do CPC/2015. Desta forma, considerando que o 

executado não adimpliu as parcelas vencidas durante o curso do 

processo e tendo em vista que não apresentou justificativa, restaram 

preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, devendo, 

então, ser mantida a prisão civil do mesmo até que a cumpra. Neste viés, 

entendo que somente o pagamento integral do débito é que tem o condão 

de afastar a prisão civil do executado. Pelo exposto, MANTENHO a prisão 

civil do executado MARCELO DOS SANTOS INÁCIO, uma vez que este não 

adimpliu integralmente o débito alimentar. Oportunamente, junte-se a 

presente decisão no processo eletrônico PJE, sendo esta decisão 

elaborada na forma física em razão do PJE estar indisponível para este 

Magistrado despachar, desde já consignando que tive acesso aos autos 

através de download por Servidor do Juízo. Tendo em vista a 

manifestação da parte exequente ao id. 27689419, intime-se o executado, 

para efetuar o pagamento integral do débito, no valor de R$ 3.306,07 (três 

mil trezentos e seis reais e sete centavos). Segue-em anexo, a decisão 

que determinou vista dos autos ao Ministério Público, que foi elaborada na 

forma física, vez que este Juízo, naquele momento, não tinha acesso 

pleno ao Sistema Pje da Comarca, tendo analisado os autos em razão de 

download realizado por Servidor da Comarca. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

SAPEZAL, 22 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito Plantonista

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001458-51.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO BRASIL FELIPE (REQUERIDO)

OVIDIO MENDES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001458-51.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

REQUERIDO: OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL FELIPE 

Cumpra-se conforme deprecado, procedendo-se à avaliação do bem 

penhorado. Com a juntada do laudo avaliatório, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. Havendo impugnação ao valor 

dado ao bem penhorado ou transcorrido o prazo in albis, proceda-se à 

conclusão dos autos para continuidade dos atos expropriatórios. Às 

providências. Sapezal/MT, 08 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001425-61.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA TAVARES SENA RICARDO OAB - RO4085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1001425-61.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MAURICIO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - DER/RO Trata-se de Carta 

Precatória oriunda da 1ª Vara da Comarca de Buritis/RO, com a finalidade 

de inquirição da testemunha Uelton Alves Magalhães Silva. Assim sendo, 

designo audiência para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 16h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da missiva. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sapezal/MT, 09 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-58.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DILETA CLEUSA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAPEZAL (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000688-58.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

DILETA CLEUSA ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO Restituo os autos à Secretaria para que seja certificado quanto 

à citação do Estado de Mato Grosso, devendo, acaso tenha ocorrido 

angularização processual com relação ao referido ente, certificar o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Após, dê-se vistas à 

requerente para que preste informações quanto ao efetivo cumprimento 

da medida liminar outrora deferida, requerendo o que de direito. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Sapezal/MT, 10 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000505-87.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DESPACHO Processo: 1000505-87.2019.8.11.0078. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

EXECUTADO: HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - EPP, HEBERTH OLIVEIRA 

DA SILVA Antes de apreciar o pedido de penhora formulado às folhas 

retro, impositiva a angularização processual, razão pela qual restituo os 

autos à Secretaria Judicial para que prossiga no cumprimento da decisão 

inaugural. Às providências. Sapezal/MT, 13 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000714-56.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ILIDAIANE MAIZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROBERTO ROSSI (EXECUTADO)

 

Intima-se o representante do Ministério Público da decisão constante nos 

autos do processo.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77586 Nr: 1706-10.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ACORDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam as partes intimadas, para que se manifestem sobre o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103503 Nr: 3413-08.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCICLEY ROBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 673,32, sendo, R$413,40 referente a custas 

judiciais e R$259,92 referente a taxas judiciais.

Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa ou 

protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 630-53.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CARDOSO NAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 Fica a parte Requerida, devidamente intimada a recolher os honorários 

periciais no valor de 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais) no 

prazo de (dez)dias.

Dados Bancário:

Titular: Real Brasil Consultoria

CNPJ: 07.957.255/0002-77

Banco do Brasil S.A (001)

AG: 3496-7

Conta Corrente: 216000-5

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37254 Nr: 2077-47.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VIZIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A

 Intima-se a parte Requerente prara requerer o que de direito de direito no 

prazo de cinco dias, sob pena de devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94716 Nr: 2456-41.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR MANDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar dentro do prazo legal o recurso 

processual adquado, dento do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95912 Nr: 3064-39.2016.811.0078

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO CHIAPPETTI, MARCIA CRISTINA CHIAPPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER HUGO DREYER, SILVANA 

TEREZINHA DREYER, GENUÍNO JÚNIOR SABEDOTTI FORNARI, ROSELI 

CHIAPETTI, Mauri Biezus, Ivete Biezus, ANTÔNIO SABEDOTTI FORNARI, 

EDY APARECIDA CAMPOS DE SOUZA FORNARI, INTERESSADOS 

AUSENTES, Juliana Fátima Delgado Fornari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da decisão de ref. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93325 Nr: 1828-52.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALOISO WEILAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intima-se a parte autora para impugnar a contestação de ref. 70 dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123861 Nr: 3773-69.2019.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS, JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intima-se a defesa técnica da decisão de ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72115 Nr: 1666-96.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A MT, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58647 PR, 

PATRÍCIA PONTAROLI JANSEM - OAB:333.825/AL, PIO CARLOS 

FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a se manifestar quanto o retorno do AR fl. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77568 Nr: 1697-48.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU IAROSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a)a se manifestar 

nos autos acerca da devolução da Carta Precatória de fls. 104/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 1761-63.2011.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA TERESINHA HONAISER LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a advogado(a)a retirar no 

balcão da secretaria a Carta Precatória expedida nos autos, bem como 

fazer seu preparo e distribuição na Comarca Deprecada e juntar aos 

autos o comprovante de distribuiçãop da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71151 Nr: 701-21.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ARAÚJO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da ação a se manifestar nos autos ante o retorno 

do AR,(end. Insuficiente) fl. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73155 Nr: 727-82.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPB, ZENEIDE PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DA SILVA BORBÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto o retorno do 

AR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123875 Nr: 3780-61.2019.811.0078

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 [...].Assim, passo as deliberações:1)Recebo a representação oferecida 

pela representante do Ministério Público em desfavor da adolescente IVEN 

ISABELLE NASCIMENTO SILVA, regularmente qualificada e identificada 

nos documentos que acompanham a presente, uma vez que configurados 

os requisitos legais ínsitos no art. 182, § 1º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90).2)Cite-se a adolescente a se defender 

dando-lhe ciência do teor da representação, bem como a seus pais ou 

responsáveis, notificando-se todos para comparecerem à audiência de 

apresentação que designo para o dia 14/04/2020, às 13h00, cientes de 

que poderão se fazer acompanhar de advogado (ECA, art. 184, § 

1º);3)INDEFIRO o pedido de internação provisória, pelas razoes expostas 

acima;4)Oficie-se a autoridade policial, para liberar a adolescente 

IMEDIATAMENTE.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123859 Nr: 3769-32.2019.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, JOADIL 

SOUZA DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 Intima-se a defesa técnica da decisão de ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 123860 Nr: 3771-02.2019.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, FRANCIELLY 

ETIENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada de ofício ref. 18, oriundo da Terceira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referente ao 

Habeas Corpus 1019358-87.2019.8.11.0000, em que esta Colenda Câmara 

concedeu a prisão domiciliar, nos termos do voto do relator, SIRVA-SE A 

PRESENTE COMO ALVARÁ de soltura em favor da paciente LORAYNE DE 

ARAUJO SILVA, se por outro motivo não estiver presa, devendo 

permanecer em sua residência para o efetivo cuidado da lactante, 

podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial, sob 

pena de revogação do beneficio.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

De Sapezal para Campo Novo do Parecis, 19 de dezembro de 2019.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em plantão judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118348 Nr: 1257-76.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SANTOS SOUSA, ANA CAROLINA 

CASTRO DA SILVA, RONNYS DOS SANTOS GORGETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARAÚNA DE 

MERCÊ - OAB:26.807-O, DEFENSORIA PUBLICA DE SAPEZAL - OAB:, 

EMERSON MENDES DA SILVA - OAB:21.687-O

 Fica a defesa técnica devidamente intimada para apresentar dentro do 

prazo legal ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120485 Nr: 2311-77.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO - OAB:

 Fica a defesa técnica devidamente intimada para apresentar dentro do 

prazo legal ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102001 Nr: 2620-69.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos, verifico que, embora devidamente 

citado e intimado para quitar o débito alimentar em atraso, o executado 

quedou-se inerte, razão pela qual foi decretada sua prisão civil.

Consoante se infere à fl. 83, a prisão foi regularmente cumprida em 

04.11.2019, tendo o executado, na sequência, por intermédio de 

advogado, acostado ao feito pedido de parcelamento das prestações 

alimentícias em atraso, proposta não aderida pelos exequentes.

É o relatório.

Decido.

Consoante mencionado alhures, a prisão civil do executado foi decretada 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo a medida extrema sido efetivada em 

04.11.2019 e, embora até a presente data tenha ocorrido a quitação do 

débito alimentar, a soltura do executado é medida impositiva, haja vista o 

decurso do prazo assinalado para manutenção da prisão.

Ante o exposto, expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor de 

EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES, devendo ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não dever 

permanecer preso.

Após, dê-se vistas aos exequentes para que se manifestem objetivamente 

em prosseguimento e, na sequência, vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39202 Nr: 1499-50.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTILIO & SANTILIO LTDA - ME, HUGO 

PARRA SANTILIO, GINOEFA TESSER PARRA SANTILIO, GABRIELA 

PARRA SANTILIO, SERGIO SANTILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:, LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - OAB:21777/PR, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a)a se manifestar 

nos autos acerca do resultado negativo do BACENJUD e RENAJUD de fls. 

166/168 e 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73119 Nr: 692-25.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA LOPES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a)a se manifestar 

nos autos acerca da devolução da Carta de Citação de fl. 46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94944 Nr: 2541-27.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIVALDO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:DEF. PUBLICA

 Ficam as partes devidamente intimadas a comparecerem em audiência 

instrutória no dia 06/02/2020 às 13:00 no Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110654 Nr: 2440-19.2018.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CONTATO, EGÍDIO VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304/O, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:12.997-E MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 Intima-se a parte apelada a apresentar as Contrarrazões no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121015 Nr: 2580-19.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 Intima-se a parte requerida na pessoa de seu(a)advogado(a)a apresentar 

as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78518 Nr: 2199-84.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON FERNANDES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:PR/45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

INDEFIRO o petitório de ref. 82, tendo em vista que o executado não foi 

citado.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80178 Nr: 352-13.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENCIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Cumpra-se com urgência a decisão de ref. 66.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1667-52.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MILTON DOS SANTOS MOTTA, TIAGO 

ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a defesa técnica para apresentar dentro do prazo legal as 

razões recursais, SOB PENA DE PRECLUSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112695 Nr: 3641-46.2018.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVDS, JMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSV, ABRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - OAB:12274, 

PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 Intima-se as partes para retirar o termo de guarda definitiva desta 

secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123861 Nr: 3773-69.2019.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1525 de 1782



 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS, JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 DESPACHO

 Informo que no dia 08/01/2020 prestei informações em sede de Habeas 

Corpus nº 1019708-75.2019.8.11.0000, conforme protocolo anexo.

No mais, cumpra-se a decisão de ref. 16.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86942 Nr: 2767-66.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABINO JOSE CARDOSO - 

OAB:RO 1905

 SENTENÇA

Trata-se de Execução Penal de Osmair de Souza Pereira, o qual foi 

condenado a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu seja declarada 

cumprida e extinta a pena de Osmair de Souza Pereira, remetendo-se os 

autos ao arquivo definitivo.

É o relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se à ref. 87 que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, autorizando a extinção de sua 

pena e, consequentemente, o arquivamento dos autos.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 66, inciso II, e 109, ambos da 

Lei n.º 7.210/84, e em consonância com o parecer Ministerial, JULGO 

extinta a punibilidade do reeducando Osmair de Souza Pereira, pelo 

cumprimento da pena.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88909 Nr: 462-75.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D L DALPIVA ME, MARIA DE LOURDES 

DALPIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de pesquisa de endereço da parte executada, via 

INFOJUD.

Conforme extrato em anexo, os endereços encontrados são os mesmos 

descritos na inicial, razão pela qual determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98520 Nr: 958-70.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BAPTISTA, VERIDIANA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FARIA, TAYLA LARA 

SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para sanar a omissão na sentença.Onde se 

lê: Considerando que os requerentes ainda não efetuaram a transferência 

do imóvel, oficie-se o Cartório do 1º Ofício desta comarca, para que 

proceda com a transferência do terreno residencial com área superficial 

de 216,00m² (12,00m x 18,00m), localizado na Rua do Bagre esquina com 

Av. Primavera, bairro Cidezal II, na cidade de Sapezal – MT, conforme 

matrícula n°. 7267, para o nome dos requeridos.Leia-se: Considerando que 

os requerentes ainda não efetuaram a transferência dos imóveis, oficie-se 

o Cartório do 1º Ofício desta comarca, para que:a) Proceda com a 

transferência do terreno residencial com área superficial de 216,00m² 

(12,00m x 18,00m), localizado na Rua do Bagre esquina com Av. 

Primavera, bairro Cidezal II, na cidade de Sapezal – MT, conforme matrícula 

n°. 7267, para o nome dos requeridos RODRIGO DE FARIA e TAYLLA 

LARA SCHERWINSKI DE FARIA.b) Proceda com a transferência do imóvel 

localizado na rua das Violetas, 1.830, quadra 178, lote 04 – Bairro Cidezal 

II, no Município de Sapezal – MT., terreno com área de 593,55 m2, com 

residência em alvenaria com área edificada de 66,22 m2, devidamente 

registrado no RGI de Sapezal – MT. sob o nº 2963, para o nome dos 

requeridos RODRIGO DE FARIA e TAYLLA LARA SCHERWINSKI DE 

FARIA.No mais a sentença permanece inalterada. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76253 Nr: 2610-30.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Intimação da defesa técnica para ciência da sentença de f. 258 que 

rejeitou os embargos de declarações pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110444 Nr: 2330-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGRAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 DECISÃO

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando a prática do crime 

descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 da Lei 11.343/06, o 

denunciado foi devidamente notificado.

 Defesa inicial apresentada.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1526 de 1782



Analisando a defesa apresenta pelo denunciado, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, recebo a denúncia ofertada na forma em que foi posta 

em juízo, dando o acusado como incurso na prática do crime tipificado no 

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, DESIGNO O DIA 31 DE MARÇO 

2020, ÀS 14H30MIN (horário oficial do estado de Mato Grosso) para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1517-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANE BANDEIRA DE OLIVEIRA, KAMILA 

BANDEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77657 Nr: 1764-13.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE CRISTINA DE ARRUDA E 

SILVA ALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SETENARESKI - 

OAB:35152

 Intima-se a defesa ténica de Ambrosio Michelon para apresentar junto a 

estes autos RESPOSTA À ACUSAÇÃO dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82986 Nr: 1402-74.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL RENT A CAR AUTOM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Sabe-se que o RENAJUD é sistema eletrônico judicial de acesso restrito, 

utilizado apenas pelos magistrados, e servidores por eles autorizados, 

que tem por objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário.

Urge consignar que o tema o Superior Tribunal de Justiça, via do REsp nº 

1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o 

entendimento de que após a edição da Lei nº 11.382/06, não mais se exige 

a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens 

penhoráveis para a utilização do sistema BACENJUD. Fundado nesta 

percepção o Min. Mauro Campbell Marques considera aplicável o mesmo 

entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD. Confira-se excerto da decisão 

monocrática no AREsp Nº 763873 e REsp nº 1522678: “(...) Neste 

contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o Bacenjud, 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a 

disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos 

a satisfazer os créditos executados.(....)”.

Por oportuno vale destacar o novel Diploma Processual Civil, trouxe 

expresso em seu artigo 6º, o princípio da cooperação, ao preconizar que 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, o 

processo é o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as 

partes).

Importante ressaltar que a consulta aos meios eletrônicos (BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD) não induz violação ao direito de privacidade ou 

quebra de sigilo fiscal, uma vez que tais sistemas são de acesso restrito, 

utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por 

eles autorizados.

Assim, defiro o pedido de bloqueio, via RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome em nome do 

Executado Leal Rent A Car Autom. Ltda (Leal Car) CNPJ 

09.799.139/0001-59.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123860 Nr: 3771-02.2019.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, FRANCIELLY 

ETIENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA, alegando, em 

síntese, a inexistência dos requisitos ensejadores da medida extrema, os 

bons predicadores pessoais da flagrada, a invocação do princípio da 

presunção de inocência e substituição por medidas alternativas.

Com vistas dos autos, o representante ministerial opinou pelo 

indeferimento do pedido (ref. 38).

É o relatório.

Decido.
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Da análise detida dos autos, verifico que as razões que ensejaram a 

decretação da prisão preventiva da indiciada encontram-se inalteradas, 

uma vez que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a 

ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do 

cárcere continua imprescindível para garantia da ordem pública.

Ademais, as condições pessoais favoráveis e a invocação do princípio da 

presunção não têm o condão, por si só, de revogar a prisão cautelar, se 

há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, 

consoante explanado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva da 

suspeita, não há que se falar em revogação ou substituição por outra 

medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os 

pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o 

artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

À VISTA DO EXPOSTO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido 

de revogação de prisão preventiva de Francielly Etiene Pereira da Silva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123860 Nr: 3771-02.2019.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, FRANCIELLY 

ETIENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 Intima-se a defesa técnica da r. decisão prolatada nos autos ref. 42.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109232 Nr: 1526-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932/O, BRUNA ERIKA SOARES NEVES - OAB:24690/MT, 

EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818, JULIANO 

MARQUES RIBEIRO - OAB:8973 D MT

 DECISÃO.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o executado apresentou 

justificativa e depositou o valor parcial da dívida no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, todavia a justificativa não foi acolhida, razão pela qual 

foi decretada sua prisão civil.

Consoante se infere à ref. 37, a prisão foi regularmente cumprida em 

08.12.2019, tendo o executado, na sequência, por intermédio de 

advogado, acostado ao feito pedido de parcelamento das prestações 

alimentícias em atraso e pedido de liberdade provisória.

É o relatório.

Decido.

Consoante mencionado alhures, a prisão civil do executado foi decretada 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo a medida extrema sido efetivada em 

08.12.2019 e, embora até a presente data não tenha ocorrido a quitação 

do débito alimentar, a soltura do executado é medida impositiva, haja vista 

o decurso do prazo assinalado para manutenção da prisão.

Ante o exposto, expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor de 

MARCOS NUNES PAULINO, devendo ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo não dever permanecer preso.

Após, dê-se vistas aos exequentes para que se manifestem objetivamente 

em prosseguimento e, na sequência, vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90262 Nr: 808-26.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS&MLM, WADM, RRVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13578/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12.560 MT, 

ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12090 A - MT, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DecisãoPrimeiramente, INDEFIRO o pedido de expedição de Ofícios à 

ANAC, Marinha do Brasil e Receita Federal, eis que é medida extrema e só 

deve ser utilizada quando a parte exequente não lograr êxito para 

localização de bens da parte executada, o que não restou devidamente 

demonstrado nos autos.[...] Assim, defiro o pedido de bloqueio, via 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome dos Executados.Com a juntada das informações, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 301-40.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCO, IVONETE MARIA COCCO, 

CELSO MÁRIO COCCO, MARGARETH MARIA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:8402/MT

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos, dentro do prazo 

legal, quanto o resultado da pesquisa de ref. 36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 301-40.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCO, IVONETE MARIA COCCO, 

CELSO MÁRIO COCCO, MARGARETH MARIA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:8402/MT

 DecisãoSabe-se que o RENAJUD é sistema eletrônico judicial de acesso 

restrito, utilizado apenas pelos magistrados, e servidores por eles 

autorizados, que tem por objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder 

Judiciário à Receita Federal. Urge consignar que o tema o Superior 

Tribunal de Justiça, via do REsp nº 1.112.943/MA, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que após a edição da 
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Lei nº 11.382/06, não mais se exige a comprovação do esgotamento das 

vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do 

sistema BACENJUD. Fundado nesta percepção o Min. Mauro Campbell 

Marques considera aplicável o mesmo entendimento ao RENAJUD e ao 

INFOJUD. Confira-se excerto da decisão monocrática no AREsp Nº 

763873 e REsp nº 1522678: “(...) Neste contexto, acredito que o mesmo 

entendimento adotado para o Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao 

Infojud, porquanto, meios colocados a disposição dos credores para 

simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados.(....)”.Por oportuno vale destacar o novel Diploma Processual 

Civil, trouxe expresso em seu artigo 6º, o princípio da cooperação, ao 

preconizar que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, ou seja, o processo é o produto da atividade cooperativa 

triangular (entre o juiz e as partes).Importante ressaltar que a consulta aos 

meios eletrônicos (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) não induz violação 

ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, uma vez que tais 

sistemas são de acesso restrito, utilizados para simples exame e apenas 

por magistrados e servidores por eles autorizados.Assim, defiro o pedido 

de bloqueio, via RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de 

veículos automotores em nome dos Executados SAULO LUIZ COCCO – 

CPF. 249.630.380-72 e MARGARETH MARIA COCCO – CPF. 

888.954.671-91.Com a juntada das informações, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que 

for de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74164 Nr: 1682-16.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLNvJDCL, EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DECISÃO

DESIGNO O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 08H00MIM (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), para a sessão de julgamento pelo Tribunal do 

Júri desta Comarca.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação em tempo hábil e 

prazo razoável, de modo a cumprir os mandados e/ou precatórias 

necessários, definido o mesmo local dos júris anteriores para realizar a 

sessão de julgamento, qual seja, a sede da Câmara Municipal de Sapezal.

INTIME-SE a ré Jéssica da Conceição Lima, via edital.

OFICIE-SE o Diretor do estabelecimento prisional em que o réu Ederson 

Alipio Satig se encontra recolhido para que providencie a escolta do réu 

para julgamento.

Dê-se ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e ao advogado 

dativo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90291 Nr: 815-18.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA, EDIVALDO 

SILVA DA COSTA, JOSÉ FERNANDES DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B

 DECISÃO

Defiro a Cota Ministerial de ref. 404, para tanto, abra-se vista a Defensoria 

Pública para apresentar razões recursais em favor de MAURO JUNIO 

ALVES DE SOUZA, o qual manifestou seu interesse em recorrer em face 

da pronúncia (ref. 377), bem como para que manifeste acerca da 

interposição de recurso ou não em favor de EDIVALDO SILVA DA COSTA, 

que em sua intimação afirmou que seria assistido pela Defensoria Pública 

(ref. 381).

Com a manifestação, vista ao Ministério Público para contrarrazoar no 

prazo legal.

Por fim, conclusos para exercício do juízo de retratação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35839 Nr: 704-78.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES LTDA., MARCOS ANDRÉ GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Intima-se a defesa técnica para requerer o que de direito no prazo de dez 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77008 Nr: 1325-02.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO PAULA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO DE 

ASSIS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 Devido a Não publicação da r. Sentença, faço novo envio à Matéria 

Imprensa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112927 Nr: 3800-86.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL (FACULDADES 

INTEGRADAS DE TANGARÁ DA SERRA – CAMPUS TANGARÁ DA SERRA 

– JARDIM EUROPA),

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 559,84, sendo, R$ 413,40, referente a custas 

judiciais e R$ 146,44 referente a taxas judiciais.

Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa ou 

protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 
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desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112615 Nr: 3586-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, 

CARLOS ROGÉRIO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 [...]Pois bem, os registros acima demonstram que os autos estão 

preparados para julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. Defiro o 

arrolamento das testemunhas de ref. 187, bem como determino a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Vitorino Freire/MA, a fim 

de ser realizada a oitiva da testemunha Manoel Correia de Sales, para que 

seu depoimento seja exibido durante a sessão de julgamento do Tribunal 

do Júri.DESIGNO O DIA 17 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08H00MIM (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), para a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela 

acusação em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os 

mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris 

anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede da 

Câmara Municipal de Sapezal.OFICIE-SE o Diretor do estabelecimento 

prisional em que os réus se encontram recolhidos para que providencie a 

escolta dos réus para julgamento.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA expedindo o necessário com as cautelas de praxe.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73759 Nr: 1311-52.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:MT/12296, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através da suas procuradoras para 

oferecer nos autos conta e agência bancária para receber os valores dos 

Alvarás Eletrônicos a serem expedidos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97074 Nr: 250-20.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LEITE VIEIRA, OSMARINA 

FERNANDES VIEIRA, ALAIDE VARANDA VIEIRA, ANTONIO LEITE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Intima-se a parte Embargada da r. Decisão de ref. 55 para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105165 Nr: 4199-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA SAYURI MAMOSE HASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE GOMES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Intima-se a parte executada na pessoa de seu(a)advogado(a)do inteiro 

teor da r. Decisão de ref. 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113381 Nr: 4088-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINO CEZAR DOS SANTOS, MAURINO CEZAR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033, 

CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 Intima-se a parte embargada da r. Decisão de ref. 11 para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79873 Nr: 220-53.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEI ALVES FURQUIM ZDZIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, consoante anexo.

 Sem custas e honorários.
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 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101595 Nr: 2468-21.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETORRE & STOFFEL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as partes, noutra oportunidade (ref. 12), acostaram ao 

feito minuta de acordo, o qual foi homologado por este Juízo, consoante se 

infere na ref. 14, determino o arquivamento dos autos, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102083 Nr: 2652-74.2017.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Intima-se a inventariante na pessoa de seu(a)advogado(a)a tomar ciência 

da r. Decisão bem como se manifestar nos autos conforme requisitado à 

ref. 58.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102083 Nr: 2652-74.2017.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 (...).No tocante ao pleito da empresa AGROCAR DISTRIBUIDORA DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA de ref. 45, DEFIRO-O, devendo ser 

cadastrado como terceiro interessado e seus respectivos advogados 

para recebimento das intimações devidas. Por outro lado, sobre o pedido 

de habilitação de crédito, determino o desentranhamento da petição e 

documentos de ref. 45 e distribuição por dependência e autuação em 

apenso ao presente feito.No concernente ao pedido da COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA de ref. 50, 

DEFIRO-O, devendo ser cadastrado como terceiro interessado e seus 

respectivos advogados para recebimento das intimações devidas. 

Consigno, porém, que deverá requerer em autos próprios a habilitação do 

crédito nos termos do artigo 642, §1º, do CPC.Intime-se a inventariante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a sonegação de bem 

imóvel levantada pelo herdeiro Andrey Edio Giongo, como também para 

providenciar o recolhimento do ITCMD e a quitação das dívidas do falecido 

perante o fisco estadual, conforme anunciado pelo Estado de Mato Grosso 

às fls. 1195/1196.Deverá, ainda, a inventariante promover a juntada aos 

autos das certidões das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal 

em nome do de cujus.Por fim, observa-se que na petição inicial foi fixado 

como valor da causa o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, 

conforme se extrai das primeiras declarações, o patrimônio do falecido 

supera os R$ 10.000.000 (dez milhões), abatidas as dívidas informadas. 

Assim, de acordo com o artigo 292, §3º, do CPC, retifico, de ofício, o valor 

da causa para R$ 10.000.000 (dez milhões) e determino o recolhimento de 

custas complementares, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118078 Nr: 1107-95.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR RABELO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT

 Decisão

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 16H00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118447 Nr: 1313-12.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOURIVAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o 

acusado ANTÔNIO LOURIVAL DE MORAES, como incurso nas sanções do 

artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.A segregação cautelar 

deve ser mantida baseada na gravidade concreta da conduta 
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supostamente perpetrada (acusado estava com um punhal; vítima 

desarmada e sem oportunidade de se defender, pois foi atacada pelas 

costas). Desse modo, nos termos do artigo 413, §3º, do Código de 

Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do ANTÔNIO LOURIVAL DE 

MORAES, com base na garantia da ordem pública.Intimem-se, nos termos 

do artigo 420 do Código de Processo Penal.Transitada em julgado, 

certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do Código 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81147 Nr: 696-91.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL PLACAS LTDA - ME, SÉRGIO LUCIO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de pedido de avaliação e penhora dos veículos encontrados via 

RENAJUD.

Diante disso, verificando dos autos que as tentativas de penhora de ativos 

financeiros não foram capazes de satisfazer totalmente o débito, DEFIRO 

o pedido de penhora e avaliação sobre os veículos bloqueados à ref. 46.

Assim, a fim de dar efetividade ao comando judicial exarado nos 

presentes autos, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

 Manifestem-se as partes sobre o laudo, e nada sendo requerido, diga o 

exequente se pretende adjudicar ou alienar por sua própria iniciativa ou 

em hasta pública, os bens penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme artigo 876 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87583 Nr: 115-42.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Trata-se de pedido de penhora de bens indicados pelo exequente.

Diante disso, DEFIRO o pedido de penhora de 50 HECTARES do imóvel 

indicado à ref. 37 nos termos do artigo 835, V, e 845, § 1º, do CPC.

Assim, a fim de dar efetividade ao comando judicial exarado nos 

presentes autos, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 50 

HECTARES do imóvel indicado à ref. 37, devendo ainda ser intimado o 

executado do referido ato processual.

Após, manifestem-se as partes sobre o laudo, e nada sendo requerido, 

diga o exequente se pretende adjudicar ou alienar por sua própria 

iniciativa ou em hasta pública, o bem penhorado, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art.876 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123569 Nr: 3657-63.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Decisão

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 12H30MIN (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90420 Nr: 847-23.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERNER E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 DESPACHO

Antes de analisar o pedido de penhora de imóvel formulado pelo 

exequente, determino a secretária que proceda o desentranhamento dos 

embargos à execução de ref. 18 e, na sequência, distribua no sistema 

Apolo e apense-se ao presente feito, fazendo conclusos ambos os 

processos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105493 Nr: 4357-10.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071
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 DECISÃO

Considerando que a defesa do réu informou o endereço atualizado da 

vítima à ref. 84, expeça-se carta precatória para Comarca de Várzea 

Grande/MT, com a finalidade de ser realizada a oitiva de Karolina da Silva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106963 Nr: 104-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIDISLEY KENID SOLIS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intima-se a defesa técnica para comparecer na audiência aprazado na 

ref. 12.02.2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107683 Nr: 573-88.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO, 

JUCELI DE JESUS MELONI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar, dentro do prazo legal as 

Contrarrazões do recuros de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107687 Nr: 575-58.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de ref. 45, via de consequência, intime-se pessoalmente a 

parte executada para que promova a entrega dos bens descritos no 

alusivo petitório, no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109964 Nr: 2054-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, ONEI 

EDIO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 POSTO ISSO, determino aos embargados/exequentes a devolução do 

objeto litigioso descrito na inicial (uma colheitadeira de grãos usada, marca 

Valtra, modelo BC 7500, monobloco AAAC1005TE9000401, série 

750032449, motor X05318, ano 2011/2011, nota fiscal n. 000.003.546 - 

série 1, e 01 plataforma de corte soja flexível usada, ano 2011/2011, 

monobloco AAAC1106ABS000426, nota fiscal n. 000.003.547 - série 1) 

aos embargantes/executados no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da publicação da presente decisão no DJE. Consigne-se que, caso 

não proceda à entrega da coisa no prazo acima estabelecido, ocorrerá 

crime de desobediência e será aplicada à parte embargada/exequentes 

multa por dia de atraso no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao teto 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por fim, considerando a decisão 

prolatada nos autos em apenso, suspendendo o presente feito, 

aguarde-se o julgamento dos embargos à execução de código 

110716.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110697 Nr: 2462-77.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA PALUDO 

GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar dentro do prazo de quinze 

dias quanto as juntadas dos AR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110716 Nr: 2472-24.2018.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA PALUDO 

GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687, MICHELL 

ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, CONCEDO efeito 

suspensivo aos presentes embargos e determino a suspensão da 

execução em apenso (código 109964) até o julgamento do presente 

feito.Ao mesmo tempo, determino aos embargados/exequentes a 

devolução do objeto litigioso descrito na inicial (uma colheitadeira de grãos 

usada, marca Valtra, modelo BC 7500, monobloco AAAC1005TE9000401, 

série 750032449, motor X05318, ano 2011/2011, nota fiscal n. 

000.003.546 - série 1, e 01 plataforma de corte soja flexível usada, ano 

2011/2011, monobloco AAAC1106ABS000426, nota fiscal n. 000.003.547 

- série 1) aos embargantes/executados no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da publicação da presente decisão no DJE. Consigne-se 
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que, caso não proceda à entrega da coisa no prazo acima estabelecido, 

ocorrerá crime de desobediência e será aplicada à parte 

embargada/exequentes multa por dia de atraso no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Reduza a 

termo a caução oferecida às fls. 103/131.Nos termos do art. 920, inc. I do 

NCPC, manifeste-se, caso queira, a parte embargada em 15(quinze) dias. 

Por fim, proceda-se no sistema apolo o cadastramento dos advogados da 

parte embargada (petições de refs. 13 e 14).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 111281 Nr: 2795-29.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:11273, NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - OAB:90355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

WELKER CASTRO DE OLIVEIRA ajuizou ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens em face de THAIS 

PRISCILLA SOARES DE SOUSA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Antes da angularização processual, o requerente manifestou-se à ref. 21, 

oportunidade em que pugnou pela extinção do feito, asseverando não 

mais possuir interesse em seu prosseguimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Considerando o relatado, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno a requerente ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais remanescentes.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113274 Nr: 4030-31.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUIS BERWING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Intima-se a parte autora para apresentar, dentro do prazo legal as 

Contrarrazões do recuros de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113473 Nr: 4130-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA DE LIMA ARRUDA - 

OAB:RO/8092, SIDNEI GONÇALVES PEREIRA - OAB:8093

 Decisão

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 16H00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 114141 Nr: 4545-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento nº 

1014888-47.2018.8.11.0000.

Com a juntada do acórdão, proceda-se à conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 114809 Nr: 4940-58.2018.811.0078

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Apense-se o presente feito ao processo de inventário código 102083.

Com a juntada da petição desentranhada do referido feito, proceda-se à 

citação da inventariante, conforme despacho inicial.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91631 Nr: 1174-65.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILDO MIGUEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631/MT

 Intima-se a defesa técnica para presentar ALEGAÇÕES FINAIS dentro do 

prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96176 Nr: 3188-22.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. MARQUEZIN E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho

Castilho - OAB:4.384/B, Fábio Henrique Prado da Cruz - OAB:21.130, 

Sérgio Henrique K. Kobayashi - OAB:6.180

 Intima-se a parte contrária para apresentar dentro do prazo legal as 

contrarrazões do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96778 Nr: 18-08.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME LUIZ SIMON - 

OAB:MT/3.424

 Intima-se a defesa técnica para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97414 Nr: 417-37.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 

PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Intima-se a parte contrária para apresentar dentro do prazo legal as 

contrarrazões do recurso de Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100063 Nr: 1692-21.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS BARBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:16917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 DECISÃO

Considerando não ter sido conferido efeito suspensivo ao agravo de 

instrumento interposto pelo executado, defiro o pedido de fl. 70, devendo a 

Secretaria solicitar a vinculação dos valores outrora bloqueados, 

procedendo-se, na sequência, a conclusão dos autos para expedição do 

alvará de levantamento através do SISCONDJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104304 Nr: 3784-69.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DA SILVA SANTOS, KAROLLINY 

SOUZA RAMOS DA SILVA, VANESSA CARVALHO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intima-se a defesa técnica para presentar ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105214 Nr: 4214-21.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, 

E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO 

PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YUCATAN PAULO NUNES 

CERVO - OAB:MT20849/O

 Para intimar o apelado a apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78928 Nr: 2358-27.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - OAB:19616/O, GILSON 

JOAQUIM SOARES - OAB:15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga e remessa para, querendo, apresentar impugnação à execução, 

nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o 

cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do CPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80382 Nr: 412-83.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGBERTO MARQUES DE PAIVA, EDUARDO 

NUNES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA 

- OAB:20590/O

 Decisão

Homologo a desistência da testemunha de defesa Paulo Henrique 

Gonçalves da silva (ref. 169).

Considerando que o parquet informou endereço e contato da testemunha 

Josuel de Sena Silva, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05 de FEVEREIRO DE 2020, às 12h45min, a fim de proceder com a 

oitiva da referida testemunha.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82983 Nr: 1399-22.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMÁ GOMES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte requerente da decisão de ref. 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83076 Nr: 1425-20.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARIO TOGO SHIMOSAKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Cuida-se de pedido formulado pela credora, pugnando pela suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de verificar a existência de bens em 

nome do executado.

Certo é que a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora é 

razão para a suspensão do feito, a teor do que dispõe o art. 921, III, do 

Código de Processo Civil e, ante a ausência de prazo previsto em lei, 

entendo que o feito deverá ser suspenso nos termos requeridos.

Assim, ante a ausência de bens do devedor passíveis de penhora, 

remetam-se os autos ao arquivo, aguardando-se a iniciativa da parte, 

dando-se baixa no relatório estatístico das atividades forenses, consoante 

preconiza o art. 1.149 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim 

dispõe:

“Art. 1.149. Os autos de execuções suspensas pela não-localização de 

bens penhoráveis ou do próprio devedor, poderão aguardar a iniciativa da 

parte no arquivo. Nesse caso, dar-se-á baixa no relatório estatístico das 

atividades forenses.”

Por fim, DEFIRO o pedido de inscrição do nome da parte executada nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83263 Nr: 1515-28.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WILHEN DE AQUINO, LINDOMAR 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intima-se a defesa técnica para apresentar dentro do prazo legal 

ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86054 Nr: 2527-77.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:5871/MS

 Intima-se a parte autora para apresentar, dentro do prazo legal as 

contrarrazões ao recuros de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86173 Nr: 2568-44.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT

 Intima-se a parte autora para apresentar, dentro do prazo legal as 

Contrarrazões do recuros de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87392 Nr: 56-54.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LIMA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Requerente da decisão de ref. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93677 Nr: 2001-76.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSDE TRANSPORTES LTDA ME, ANTONIA 

MARLY FERREIRA ROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de NOSDE TRANSPORTES LTDA ME e 

ANTONIA MARLY FERREIRA ROLIN ROCHA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Ref. 30 o exequente requereu a citação dos executados via edital 

alegando que não houve retorno positivo de nenhum dos mandados.

 Vieram os autos conclusos.

Analisando os autos, verifico que restou infrutífera a primeira tentativa de 

citação dos executados, visto que não foram encontrados, sendo 

certificado pelo Sr. Meirinho que a executada estaria residindo em 

Dourados/MS.

Expedida Carta Precatória para tentativa de citação a Comarca de 

Dourados/MS, foi devolvida em razão da não regularização do exequente 

quanto ao pagamento das custas no Estado de Mato Grosso do Sul para 

proceder com a distribuição.

Dessa forma, não preenchidas as disposições do art. 256 do CPC, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente.

INTIME-SE o exequente para manifestação acerca da devolução da Carta 

Precatória ref. 26 e devida regularização para prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4730-41.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 Vistos etc,

Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte Requerente através do seu 

advogado para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como manifestar AMBAS AS PARTES sobre o 

interesse de produção de outras provas, justificando a necessidade de 

produzi-las, cujo silêncio ou ausência de justificativa implicará no 

julgamento antecipado da lide.

Findo o prazo da impugnação, certifique-se o necessário e remetam os 

autos ao Requerido para que manifeste sobre o interesse de produção de 

outras provas.

Cumpridas as determinações, conclusos para apreciação.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82176 Nr: 1093-53.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS MAILHO - 

OAB:3047 RO

 Decisão

Considerando a Cota Ministerial à ref. 147, HOMOLOGO a desistência da 

testemunha Joeli Moreira da Silva Conceição e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 DE MAIO DE 2020, às 12h30min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), a fim de proceder com a oitiva 

da vítima Vanessa Karoline Silva de Souza.

Expeça-se mandado de Intimação.

Após, sobre o retorno negativo da carta precatória de Maristela Ferreira, 

abra-se vista ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107685 Nr: 574-73.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de ref. 28, eis que não guarda pertinência com o 

presente feito. Determino, contudo, a devolução do mandado outrora 
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expedido ao meirinho, para que promova a conclusão da diligência no 

tocante a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

satisfação do débito exequendo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108090 Nr: 797-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JUNIOR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA - 

OAB:20590/0

 Decisão

Considerando o parecer Ministerial (ref. 129), DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 DE FEVEREIRO DE 2020, às 17h00 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), a fim de proceder com o 

interrogatório do réu Marcos Júnior Alves.

Expeça-se mandado de Intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39591 Nr: 1894-42.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte Exequente para se manifesta nos autos quanto o 

decurso de prazo de fl. 147.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96769 Nr: 11-16.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIL GINO DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CRISTIANO ZAMAIO, MURILO PIERUCCI 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 DESPACHO

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112615 Nr: 3586-95.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS, 

CARLOS ROGÉRIO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intima-se a defesa técnica de CARLOS ROGÉRIO INACIO DA SILVA para 

comparecer à audiência aprazada nos autos (17 de março de 2020 às 

08h00min)para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 1745-65.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA PORTO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE 

DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562-RO, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614

 Por sua vez, JULGO PROCEDENTE o pedido indenizatório, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas 

solidariamente ao pagamento de:a) Indenização correspondente à danos 

morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sobre a indenização 

incidirão correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e 

juros de mora 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;b) Indenização 

correspondente à danos materiais no valor total R$ 3.616,92 (três mil 

seiscentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) com atualização 

monetária pelo INPC a partir do respectivo desembolso, fluindo juros de 

mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação.Dada a causalidade 

e sucumbência quanto ao pleito remanescente, condeno as requeridas ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação para cada uma, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111967 Nr: 3214-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte na pessoa de seu(a) advogado(a)a se manifestar 

acerca d adevolução da carta de Citação devolvida de ref. 14.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001455-96.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR AGUSTINHO RAQUE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001455-96.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

JACIR AGUSTINHO RAQUE RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 

INSS Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. No que concerne ao 

pedido de tutela de urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto 

os documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam 

de início de prova material e os argumentos por ela explanados se 

mostrem plausíveis, o direito ao recebimento dos valores pleiteado 

constitui matéria que demanda necessariamente a produção de prova 

pericial. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será 

melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que 

deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 08 de janeiro 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001465-43.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON EDUARDO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

SELLY CAROLAINE CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001465-43.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: TALISSON EDUARDO DE SOUZA ANDRADE, SELLY 

CAROLAINE CRUZ DE OLIVEIRA Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Considerando que o pacto formulado incide sobre 

interesse de incapazes, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Com o retorno, volvam-me conclusos. Às providências. 

Sapezal/MT, 08 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001500-03.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SILVA MACAMBIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTOS AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001500-03.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

LUIZA SILVA MACAMBIRA EXECUTADO: RICARDO SANTOS AZEVEDO 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o executado 

para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, acrescido de 

custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e de honorários de advogado de dez por cento (NCPC, art. 523, § 

1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre 

o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Transcorrido o prazo previsto no art. 523 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (NCPC, art. 525). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 08 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001474-05.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JUNIOR SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001474-05.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: WELLINGTON 

JUNIOR SILVA Analisando os autos, bem assim em consulta ao site do e. 

Tribunal de Justiça deste Estado, constata-se que, até a presente data, o 

requerente não providenciou o devido recolhimento das custas e taxas de 

distribuição do feito. Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de realizar o pagamento 

das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 08 de janeiro 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001485-34.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAEL BATISTA DOS SANTOS 69884218234 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001485-34.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RAEL BATISTA DOS SANTOS 69884218234 Analisando os 

autos, bem assim em consulta ao site do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado, constata-se que, até a presente data, o requerente não 

providenciou o devido recolhimento das custas e taxas de distribuição do 

feito. Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de realizar o pagamento das custas 

processuais. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 08 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001486-19.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 
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(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JUCIANA SANTANA FARIAS 03318278599 (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001486-19.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: MARIA 

JUCIANA SANTANA FARIAS 03318278599 CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA ajuizou demanda monitória em desfavor de MARIA 

JUCIANA SANTANA FARIAS, ambos qualificados nos autos. Juntou os 

documentos de fls. 11/47. É o relato. Decido. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). Defiro, pois, 

de plano, a expedição do mandado, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos pedidos na inicial (art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, 

que caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 

701, § 1º, NCPC). Conste, ainda, que no prazo acima, a parte demandada 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento dos embargos, independentemente de qualquer 

formalidade, “constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (art. 

701, § 2º, NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 08 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000026-60.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RUI PEDOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR VOLPINI OAB - RO610-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FABIANO RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000026-60.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: RUI PEDOT REQUERIDO: JOAQUIM FABIANO RIBEIRO DE 

JESUS Considerando a disposição normativa do art. 3º, §12º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, cumpra-se conforme requerido. Apreendido os 

bens indicados, proceda-se na forma do art. 3º, §13º, da mencionada Lei, 

comunicando ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena-RO e 

devolvendo o presente procedimento com as baixas necessárias. Às 

providências. Sapezal/MT, 08 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001472-35.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001472-35.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

MIRIAN TEIXEIRA DA SILVA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Diante da decisão do STF em sede 

do Recurso Extraordinário (RE) 631240, à qual foi atribuída repercussão 

geral e pronunciou ser imprescindível o prévio requerimento administrativo 

indeferido, para fim de posterior judicialização da matéria, fixo à parte 

autora o prazo de 30 (trinta) dias para juntada de tal comprovação, sob 

pena de extinção do feito. Com a vinda ou decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 08 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001475-87.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE CORDEIRO COELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001475-87.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LAERTE CORDEIRO COELHO - ME BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por intermédio de advogado 

constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face 

de LAERTE CORDEIRO COELHO, devidamente qualificados, pleiteando 

liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem: VEÍCULO MARCA 

FIAT, MODELO STRADA WORKING CE, CHASSI n.º 9BD27855MD7659114, 

ANO DE FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCA, PLACA 

OBJ-2664, RENAVAM 00532953886. Argumenta a parte autora que diante 

da aquisição do veículo mencionado, com objetivo de quitar o débito, 

pactuou como requerido contrato de financiamento, garantido por 

alienação fiduciária. Ocorre que a parte requerida encontra-se 

inadimplente desde 10.09.2019, sendo o total para purgação da mora em 

R$ 3.550,79. Não obstante as tentativas amigáveis solicitando a devolução 

do bem em troca da quitação do débito, a requerente não obteve a 

satisfação do seu direito, não restando outra alternativa senão o 

ajuizamento da ação. Com a inicial, vieram documentos. Em seguida, foi 

juntado o recolhimento das custas judiciais. É o breve relato. Decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC/2015 a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo 

prova da inadimplência (mora) da parte requerida por meio da efetivação 

de notificação extrajudicial pessoal (fl. 32). Encontra-se presente ainda o 

perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se 

encontra representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a 

sofrer danos e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois, nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente a notificação extrajudicial. Por fim, 

entendo desnecessária a prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o 

pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do VEÍCULO MARCA 

FIAT, MODELO STRADA WORKING CE, CHASSI n.º 9BD27855MD7659114, 

ANO DE FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2013, COR BRANCA, PLACA 

OBJ-2664, RENAVAM 00532953886, descrito no contrato juntado ao feito. 

Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante 

termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado 

de conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora pelo 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 

deixo de designar audiência prevista no art. 334 do CPC. No prazo de 05 

dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 

15(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 09 de janeiro 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000882-58.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (EXEQUENTE)

ILTON JOSE SCHEIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI OAB - MT2619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Contrato Social (EXECUTADO)

INACIO JOSE WEBLER (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VALE REAL LTDA (EXECUTADO)

CARLOS WEBLER (EXECUTADO)

CLETO WEBLER (EXECUTADO)

MARCIA WEBLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - 251.784.401-10 (PROCURADOR)

VANILZE LEMES DA SILVA OAB - 034.938.131-39 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000882-58.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

ILTON JOSE SCHEIN, LUIZ MARIANO BRIDI EXECUTADO: AGROPECUARIA 

VALE REAL LTDA, CONTRATO SOCIAL, INACIO JOSE WEBLER, CARLOS 

WEBLER, CLETO WEBLER, MARCIA WEBLER PROCURADOR: ALMINO 

AFONSO FERNANDES, VANILZE LEMES DA SILVA Intimem-se os 

executados, por intermédio de seus patronos constituídos na ação 

principal (Cód. 96531), para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de 

dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 09 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001434-23.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO LEAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO P. DALE LUCHE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001434-23.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

SUPERMERCADO LEAO LTDA - ME RÉU: DANILO P. DALE LUCHE - ME 

SUPERMERCADO LEÃO LTDA ME, representado por Vilmar Carvalho Leão, 

por meio de advogado constituído, ajuizou ação de indenização por danos 

morais e materiais c/c obrigação de fazer em face de DANILO P. DALE 

LUCHE, todos devidamente qualificados, requerendo, inicialmente, a 

concessão de assistência judiciária. É o relato. Decido. Para fazer jus aos 

benefícios da justiça gratuita, o requerente alega pagar R$4.000,00 

(quatro mil reais) de aluguel de seu estabelecimento comercial, além do 

financiamento contratado para pagar os serviços contratados do 

demandado, de modo que não possui condições de arcar com as custas e 

taxas de distribuição do feito. Contudo, vislumbro que o requerente não se 

enquadra como beneficiário da assistência judiciária, na medida em que, 

conforme se observa dos autos, é empresário, sendo proprietário de um 

supermercado nesta cidade e Comarca, circunstância que ilide as 

assertivas do requerente de que é pessoa pobre, na acepção jurídica do 

termo. Assim, tais substratos revelam a capacidade financeira do 

requerente, sendo o indeferimento da assistência judiciária medida 

imperiosa. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVADA DECLARAÇÃO – 

SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 

STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – REJEITADO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser 

afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a 

hipossuficiência.(...)” (TJMT, AgR35434/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 19/04/2016). Anoto, por oportuno, que o recolhimento 

das custas ao final do processo é medida não prevista em lei, entretanto, 

conforme o caso, desde que a parte comprove a impossibilidade de arcar 

com as custas processuais em parcela única, o §6º, do art. 98, do CPC, 

prevê a possibilidade de parcelamento das custas processuais. Ante o 

exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida e 

determino a intimação do autor, por intermédio do advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas e despesas processuais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC) ou, caso queira, pugnar seja deferido o parcelamento 

delas. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 09 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000001-47.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LUCIA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MARCOS DOMINGUES SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000001-47.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ANA MARIA LUCIA DE BRITO RÉU: FELIPE MARCOS DOMINGUES SILVA 

Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, ressaltando a possibilidade de revogação. 

Cite-se o requerido e todos os confinantes na forma do art. 246, § 3º do 

CPC, para apresentarem a defesa que quiserem, se lhes aprouver, no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335), e, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, dos réus e interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(CPC, artigos 246, §3º, e 257, III). Intimem-se, pela via postal, com aviso de 

recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para manifestarem 

eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao Ministério 

Público, nos termos do art. 279 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 09 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001497-48.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA RODRIGUES (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

GILDO RODRIGUES (REQUERIDO)

ZILDA IZABEL RODRIGUES (REQUERIDO)

SANDRO APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

ALESSANDRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JERONIMO RODRIGUES (DE CUJUS)
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Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001497-48.2019.8.11.0078. 

INVENTARIANTE: ROMILDA RODRIGUES REQUERIDO: SANDRO 

APARECIDO RODRIGUES, ALESSANDRO RODRIGUES, GILDO 

RODRIGUES, ZILDA IZABEL RODRIGUES, NILTON APARECIDO 

RODRIGUES Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de 

revogação. Nos termos do art. 617, inciso I do NCPC, nomeio como 

inventariante a viúva ROMILDA RODRIGUES, que deverá assinar o termo 

de compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. Considerando que já foram 

apresentadas as primeiras declarações, citem-se para os termos do 

inventário os herdeiros e a Fazenda Pública (União, Estado e Município). A 

inventariante deverá providenciar o recolhimento do ITCMD e a juntada aos 

autos das certidões negativas das Fazendas Públicas Federal e Estadual 

em nome do de cujus. Cumpridas todas as deliberações acima, retornem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. SAPEZAL-MT, 9 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-14.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE FATIMA LOCATELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (RÉU)

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001454-14.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

SONIA DE FATIMA LOCATELI RÉU: C. G. DE MORAES - ME, R-4 

COMUNICACAO LTDA - ME Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do NCPC. Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2020, 

às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do 

§3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado 

e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, 

nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o 

não comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 09 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-72.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SIARA DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDENOS MARLOM SIARA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000797-72.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SIARA DA MOTA REQUERIDO: 

ILDENOS MARLOM SIARA DA SILVA Ante o teor da manifestação de id 

25472786, por meio da qual a municipalidade requereu a reconsideração 

da decisão exordial, com fito de que a perícia judicial outrora designada 

seja realizada por perito devidamente remunerado para o ato, acolho o 

pleito suso e, via de consequência, nomeio o médico perito Gustavo 

Rezende Silva, inscrito no CRM n. 9789/MT, para realização da perícia 

médica, devendo o profissional ser intimado e, na mesma oportunidade, 

informar data, local e horário para efetivação do ato pericial, devendo, na 

sequência, a Secretaria Judicial intimar o interditando, por intermédio de 

seu curador, para comparecimento. Tangente aos honorários periciais, 

nos moldes descritos na Resolução n. 232/2016, expedida pelo Conselho 

Nacional de Justiça, fixo-os em R$370,00 (trezentos e setenta reais). 

Outrossim, em atenção ao disposto no art. 95, §3º, II, do NCPC, ressalto 

que a perícia será custeada pelo Estado de Mato Grosso, com recursos 

alocados em seu orçamento. Para a efetivação do exame pericial, são 

quesitos do juízo: A - Apresenta o interditando doença/deficiência física 

que a incapacita para o trabalho e/ou para exercer os atos da vida civil? B 

- Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C - Qual o grau 

de redução da capacidade laborativa/civil? D - A doença/deficiência física 

é temporária ou permanente? E - Que outros esclarecimentos técnicos o 

médico habilitado julga necessário para esclarecer sobre a doença do 

interditando? Consigno que a parte autora apresentou quesitos na inicial. 

O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias da data da 

realização da perícia. Elaborado o laudo e encartado ao feito, 

manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias e, na 

sequência, abra-se vista ao MPE. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 

de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-94.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCI CONCEICAO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000069-94.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: GERCI CONCEICAO 

RIBEIRO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de GERCI CONCEIÇÃO RIBEIRO, ambos qualificados, 

pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem: MARCA 

FIAT, MODELO GRAND SIENA FLEX ESSENCE, CHASSI n. 

9BD197163E3115440, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, COR 

PRETA, PLACA OWK-2511. Argumenta a parte autora que, diante da 

aquisição do veículo mencionado, com objetivo de quitar o débito, pactuou 

como requerido contrato de financiamento, garantido por alienação 

fiduciária. Ocorre que a parte requerida encontra-se inadimplente desde 

21.05.2019, importando o débito das parcelas em aberto no valor de R$ 

37.931,07 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e sete 

centavos). Não obstante as tentativas amigáveis solicitando a devolução 

do bem em troca da quitação do débito, a requerente não obteve a 

satisfação do seu direito, não restando outra alternativa senão o 

ajuizamento da ação. Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/37. É o 

relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz 

aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte requerida por 

meio do instrumento de protesto de fl. 32. Encontra-se presente ainda o 

perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se 

encontra representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a 

sofrer danos e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 
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irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois, nos termos do art. 296, do NCPC, a tutela provisória pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente a notificação extrajudicial. Por fim, 

entendo desnecessária a prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o 

pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do veículo MARCA FIAT, 

MODELO GRAND SIENA FLEX ESSENCE, CHASSI n. 9BD197163E3115440, 

ANO DE FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, COR PRETA, PLACA 

OWK-2511, descrito no contrato de fls. 24/29. Deposite-o em mãos da 

pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. 

Diante da manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização 

de audiência de conciliação ou de mediação, deixo de designar audiência 

prevista no art. 334 do NCPC. No prazo de 05 dias, a parte requerida 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias contados da 

execução da liminar, fazendo constar que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 13 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-12.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA TAMARA RODRIGUES MAAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000607-12.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LUANA TAMARA RODRIGUES 

MAAS Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, recebo a 

inicial e, nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação da parte 

executada para, em três dias, pagar a dívida. Nos termos do art. 827 do 

NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários advocatícios. No caso de 

pagamento integral no prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%. 

Determino a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos 

termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso 

o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça 

deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos 

termos do §2º do referido dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à 

que alude o art. 828 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 13 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-15.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. M. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO OAB - 012.511.481-82 (REPRESENTANTE)

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SAPEZAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21395-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000277-15.2019.8.11.0078. AUTOR(A): L. 

V. M. D. N. REPRESENTANTE: ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO REU: 

MUNICIPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de ação 

ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por LUIZ VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO, representado por seu 

genitor André Luiz do Nascimento, em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL e 

do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos 

autos. Após o regular trâmite processual, sobrevindo aos autos a 

informação de integral cumprimento da liminar concedida, o feito foi extinto 

com resolução de mérito, ocasião em que os pedidos deduzidos na 

exordial foram julgados parcialmente procedentes. Na sequência, foram 

opostos embargos de declaração pelo requerente, asseverando omissão 

na sentença de id 23828123, ao argumento de que não houve 

pronunciamento judicial quanto à condenação dos demandados ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Instado a se 

manifestar, o Município de Sapezal postulou pelo não acolhimento dos 

embargos opostos, ao passo que, por força do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001 a municipalidade é isento do pagamento de custas e despesas 

processuais. Certificada a tempestividade no id 27475417, os autos 

vieram-me conclusos. É o relato. Decido. Conheço dos embargos em 

razão da tempestividade. Prevê o art. 1022 do NCPC: “Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. Compulsando detidamente os 

autos, mormente a sentença objurgada, constato que, assim como arguido 

nos embargos aclaratórios, não houve pronunciamento quanto à 

condenação das partes em custas e despesas processuais, tampouco no 

pagamento de horários sucumbenciais, razão pela qual passo a sua 

análise. Do perlustrar dos autos, verifico que o pedido expedindo na 

petição de ingresso foi julgado parcialmente procedente, tendo o pedido de 

indenização por danos morais sido rejeitado, consoante amplamente 

exposto em sentença. Neste viés, vislumbro que, ante a sucumbência 

recíproca das partes, incumbirá ao autor arcar com os honorários de seu 

causídico. Lado outro, em se tratando os requeridos de entes políticos, 

não há o que se falar em pagamento de custas processuais, consoante 

preconiza o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e art. 460, 

caput, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – Foro Judicial. ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com 

fundamento no art. 1.022 do NCPC, ACOLHO PARCIALMENTE os 

Embargos de Declaração opostos por LUIZ VINICIUS MARTINS DO 

NASCIMENTO, tão somente para sanar as omissões indicadas. Transitada 

em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 13 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000348-17.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CARLOS GALASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO OAB - PR60809 (ADVOGADO(A))

RAUL MIORALI SANT ANA OAB - PR85548 (ADVOGADO(A))

MATHEUS CURY SAHAO OAB - PR57997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS MR LTDA (REU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000348-17.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ADILSON CARLOS GALASSI RÉU: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA 

LUIZA MENEGON ROMERA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 
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ESTOFADOS MR LTDA ADILSON CARLOS GALASSI ajuizou ação de 

despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da 

locação e pedido de tutela antecipada em face de MÓVEIS ROMERA LTDA 

e outros, todos devidamente qualificados nos autos. Indeferido o pleito 

liminar em razão da ausência de prestação de caução pelo autor, foi 

designada audiência conciliatória e determinada a citação e intimação dos 

demandados. As diligências restaram frustradas ante a não localização 

dos demandados nos endereços declinados, tendo a audiência restado 

inexitosa. Após, sobreveio manifestação do autor, reiterando o pleito 

liminar, ao argumento de que o contrato de locação teria se encerrado no 

curso da demanda, a saber, em 30.11.2019, razão pela qual, com a 

alteração do quadro fático, seu pedido está respaldado no art. 59, §1º, 

VIII, da Lei n. 8.245/91. Juntou os documentos de fls. 307/323. É o relato. 

Decido. Nos termos do art. 59, § 1º e inciso IX da Lei n. 8.245/91, é 

admissível na ação de despejo a concessão de medida liminar para 

desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, independentemente 

de audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: "o término do prazo da locação não residencial, 

tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do 

cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;". Nos 

autos em apreço, em que pese a ausência da prestação de caução pelo 

requerente, não vislumbro óbice a concessão do pedido, na medida em 

que o imbróglio processual perdura há 08 (oito) meses, sem que até 

presente data sequer tenha se perfectibilizado a angularização 

processual. Afora tal circunstância, o contrato se encerrou em 

30.11.2019, ou seja, há mais de 40 (quarenta) dias, sem que os 

demandados tenham promovido a devolução do prédio comercial sub 

judice. Assim, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes 

está desprovido das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, bem 

como foi efetivada a notificação extrajudicial do locatário, entende-se que 

a liminar pode ser deferida no feito. Desse modo, DEFIRO a liminar 

pleiteada e concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de o despejo ser cumprido 

coercitivamente. Outrossim, nos termos do art. 334, do CPC, cite-se o 

representante da empresa requerida e intime-se a parte requerente para a 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 03 de julho de 2020, às 

14h30min, consignando que o prazo de 15 dias para apresentação de 

contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, do 

CPC). Tem o requerente o prazo de 15 (quinze) dias para declinar nos 

autos o endereço em que os demandados poderão ser localizados. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 13 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-48.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA GOMES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS INACIO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000818-48.2019.8.11.0078. 

EXEQUENTE: NEIVA GOMES DA CRUZ EXECUTADO: MARCELO DOS 

SANTOS INACIO Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença de 

alimentos proposto por LAÍS REGINA GOMES DA CRUZ INACIO e MURILO 

GOMES INÁCIO, menores, neste ato representados por sua genitora, Sra. 

Neiva Gomes da Cruz, em desfavor de MARCELO DOS SANTOS INÁCIO. 

Conforme se depreende dos autos ao id. 27705803, a parte executada 

aportou aos autos comprovante de quitação do débito alimentar, 

requerendo a expedição do alvará de soltura do executado. A parte 

autora manifestou ao id. 27708720 pela extinção do feito, tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação. O Ministério Público manifestou 

favoravelmente ao pedido ao id. 27714452. Preceitua o art. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas. EXPEÇA-SE alvará de 

soltura do executado MARCELO DOS SANTOS INACIO, devendo o mesmo 

ser posto em liberdade, desde que não se encontre preso por outro 

motivo. Publique-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Após as 

anotações de praxe, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. SAPEZAL, 

24 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito 

Plantonista

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-04.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001487-04.2019.8.11.0078 POLO ATIVO:CHRISTINA DE 

ALMEIDA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHRISTINA DE 

ALMEIDA SOARES POLO PASSIVO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação - Juizado Data: 17/02/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 

78000-000 . CUIABÁ, 27 de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-98.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SOARES DANTAS NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000017-98.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: ALCIDES SOARES DANTAS NETO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 18/02/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY PURQUERIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000018-83.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 
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LAVARDA POLO PASSIVO: CLAUDINEY PURQUERIO RIBEIRO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 18/02/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000019-68.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - Juizado Data: 

09/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-53.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000020-53.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: EDIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 09/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-38.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000021-38.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ROCHA LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000022-23.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:E.C. BASSETO & 

SOUTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILAINE PEREIRA 

MORAES POLO PASSIVO: BEATRIZ ROCHA LOPES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - Juizado Data: 

10/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-08.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000023-08.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:E.C. BASSETO & 

SOUTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILAINE PEREIRA 

MORAES POLO PASSIVO: DANIELE FIGUEIREDO DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 10/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-90.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELE NESTORIO FRANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000024-90.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:E.C. BASSETO & 

SOUTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEILAINE PEREIRA 

MORAES POLO PASSIVO: EMANUELE NESTORIO FRANCA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - Juizado Data: 

10/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-45.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:
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LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEREDIA MECANICA DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000027-45.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: HEREDIA MECANICA DE VEICULOS EIRELI - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE CORDEIRO COELHO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000028-30.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: LAERTE CORDEIRO COELHO - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 10/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-15.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI WALDEMAR BLAUTH (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-15.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: SADI WALDEMAR BLAUTH FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - Juizado Data: 

16/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-97.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAPESILOS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000030-97.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: SAPESILOS MANUTENCAO INDUSTRIAL 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação - Juizado Data: 16/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-82.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO LIMBERGER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000031-82.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: VALDECIR ANTONIO LIMBERGER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 16/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR ZOZOEKEMAI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000032-67.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: WALDEMAR ZOZOEKEMAI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - Juizado Data: 

16/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-52.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR TIBURCIO SOARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000033-52.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: VITOR TIBURCIO SOARES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - Juizado Data: 

17/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 800, 

CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-37.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA SILVA PORCDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000034-37.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:LAVARDA & CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA POLO PASSIVO: WANDERSON DA SILVA PORCDE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 17/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 7 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-71.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK WESLEY GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELI PORFIRIO DE BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000077-71.2020.8.11.0078 POLO ATIVO:PATRICK 

WESLEY GOMES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEISE KELI 

MADUREIRA LAVARDA POLO PASSIVO: SUZELI PORFIRIO DE BRITO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação - 

Juizado Data: 17/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

PIRAMBÓIA, 800, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 13 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000019-68.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA Restituo os autos à 

Secretaria Judicial para que se aguarde a realização da audiência outrora 

agendada. Saliento que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Às providências. 

Sapezal/MT, 15 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-79.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001385-79.2019.8.11.0078. REQUERENTE: DANIELE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Restituo os autos à Secretaria 

Judicial para que se aguarde a audiência outrora agendada. Saliento que, 

caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-28.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001272-28.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Restituo os autos à 

Secretaria Judicial para que se aguarde a audiência outrora agendada. 

Saliento que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001324-24.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PAULO JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Restituo os autos à Secretaria Judicial 

para que se aguarde a audiência outrora agendada. Saliento que, caso 

não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-95.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001274-95.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ANDERSON SILVA DE PAIVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Restituo os autos à Secretaria 

Judicial para que se aguarde a audiência outrora agendada. Saliento que, 

caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-83.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001333-83.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PABLO DUTRA REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Restituo os 

autos à Secretaria Judicial para que se aguarde a audiência outrora 

agendada. Saliento que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Às providências. 

Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-83.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001333-83.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PABLO DUTRA REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Restituo os 

autos à Secretaria Judicial para que se aguarde a audiência outrora 

agendada. Saliento que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Às providências. 

Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-45.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001342-45.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JOAO DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Restituo os autos à Secretaria Judicial 

para que se aguarde a realização da audiência outrora agendada. Saliento 

que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001325-09.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PAULO JOSE DE CARVALHO 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO Restituo os autos à Secretaria Judicial 

para que se aguarde a realização da audiência outrora agendada. Saliento 

que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-79.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME LUIZ SIMON OAB - RO0003424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001288-79.2019.8.11.0078. INTERESSADO: CLEUNICE FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Restituo os autos à Secretaria 

Judicial para que se aguarde a realização da audiência outrora agendada. 

Saliento que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-13.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA PORTE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000163-13.2018.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: ROSA MARIA PORTE SILVA Recebo 

o cumprimento de sentença e determino a intimação do executado para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do 

FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios 

Intimem-se. Cumpra-se. SAPEZAL-MT, 9 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBEVALDO CICERO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000218-61.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: ROBEVALDO CICERO 

MIRANDA EXECUTADO: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS Após o 

recebimento do cumprimento de sentença, o executado não foi intimado 

para o pagamento do débito, razão pela qual deixo de apreciar o pedido 

retro de penhora, via INFOJUD e RENAJUD. Assim, determino a intimação 

do executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias 

(NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, 

§ 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios 

Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBEVALDO CICERO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000218-61.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: ROBEVALDO CICERO 

MIRANDA EXECUTADO: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS Após o 

recebimento do cumprimento de sentença, o executado não foi intimado 

para o pagamento do débito, razão pela qual deixo de apreciar o pedido 

retro de penhora, via INFOJUD e RENAJUD. Assim, determino a intimação 

do executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias 

(NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, 

§ 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBEVALDO CICERO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000218-61.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: ROBEVALDO CICERO 

MIRANDA EXECUTADO: SILVIO PEREIRA DOS SANTOS Após o 

recebimento do cumprimento de sentença, o executado não foi intimado 

para o pagamento do débito, razão pela qual deixo de apreciar o pedido 

retro de penhora, via INFOJUD e RENAJUD. Assim, determino a intimação 

do executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias 

(NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, 

§ 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do 

enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000377-04.2018.8.11.0078. REQUERENTE: MARCOS AURELIO LEME DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita e por se encontrarem presentes, ainda, os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta a motivação) quanto subjetivos (legitimidade e o interesse), 

recebo o recurso inominado apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável a parte. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as suas contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-86.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE SOUZA LIMA GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000130-86.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ZILDA DE SOUZA LIMA 

GALDINO REQUERIDO: FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME Recebo o 

cumprimento de sentença e determino as alterações necessárias no 

sistema PJE, nos termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-86.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE SOUZA LIMA GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000130-86.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ZILDA DE SOUZA LIMA 

GALDINO REQUERIDO: FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME Recebo o 

cumprimento de sentença e determino as alterações necessárias no 

sistema PJE, nos termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-86.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DE SOUZA LIMA GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000130-86.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ZILDA DE SOUZA LIMA 

GALDINO REQUERIDO: FELIX MARTINS & MARTINS LTDA - ME Recebo o 

cumprimento de sentença e determino as alterações necessárias no 

sistema PJE, nos termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 
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advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-96.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001164-96.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

EXECUTADO: PAULO JOSE DE CARVALHO Recebo a inicial e nos termos 

art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, em três dias, 

pagar a dívida. Nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, 

ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de 

alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, 

portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se 

de fixar honorários advocatícios. Determino a expedição de mandado de 

citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o 

seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 

do NCPC e a parte exequente, nos termos do § 2º do referido dispositivo 

legal. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à 

audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-43.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AURORA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOLANGE LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000204-43.2019.8.11.0078. REQUERENTE: NOVA AURORA ARTIGOS 

PARA PRESENTES LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA SOLANGE LEITE 

Recebo o cumprimento de sentença e determino as alterações 

necessárias no sistema PJE. Intime-se a parte executada para pagamento 

do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 

9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante 

(NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE 

("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-43.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AURORA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOLANGE LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000204-43.2019.8.11.0078. REQUERENTE: NOVA AURORA ARTIGOS 

PARA PRESENTES LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA SOLANGE LEITE 

Recebo o cumprimento de sentença e determino as alterações 

necessárias no sistema PJE. Intime-se a parte executada para pagamento 

do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 

9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante 

(NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE 

("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-43.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AURORA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOLANGE LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000204-43.2019.8.11.0078. REQUERENTE: NOVA AURORA ARTIGOS 

PARA PRESENTES LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA SOLANGE LEITE 

Recebo o cumprimento de sentença e determino as alterações 

necessárias no sistema PJE. Intime-se a parte executada para pagamento 

do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 

9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante 

(NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE 

("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento"), deixa-se de fixar honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-66.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010257-66.2016.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTUNES 

REQUERIDO: MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE Recebo o 

cumprimento de sentença e determino as alterações necessárias no 

sistema PJE, nos termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-66.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010257-66.2016.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTUNES 

REQUERIDO: MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE Recebo o 

cumprimento de sentença e determino as alterações necessárias no 

sistema PJE, nos termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-66.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010257-66.2016.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTUNES 

REQUERIDO: MARCIA AUCILIADORA MACEDO PACHE Recebo o 

cumprimento de sentença e determino as alterações necessárias no 

sistema PJE, nos termos do artigo 1.028, §4º, da CNGC. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-26.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA CASARAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001395-26.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: IMOBILIARIA CASARAO LTDA - 

ME EXECUTADO: JOSE FERREIRA DA ROCHA Recebo a inicial e nos 

termos art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, em três 

dias, pagar a dívida. Nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), 

deixa-se de fixar honorários advocatícios. Determino a expedição de 

mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, 

que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do § 2º do 

referido dispositivo legal. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 

9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-07.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO DA SILVA MATTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000672-07.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: VALDEIR FERREIRA LIMA 

EXECUTADO: EZIO DA SILVA MATTOS Na data aprazada para realização 

da audiência de conciliação, fez-se presente o requerido, sem informação 

nos autos quanto à intimação do autor. Após, sobreveio manifestação do 
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requerente, asseverando não ter sido devidamente intimado para a 

solenidade. Ao seu turno, pugna o requerido pelo arquivamento dos autos 

ante o não comparecimento do autor. É o breve relato. Decido. 

Compulsando os autos, constato que inexistem informações quanto à 

intimação do requerente para comparecimento à audiência de conciliação 

agendada automaticamente pelo sistema para o dia 16.09.2019. Neste 

viés, acolho a manifestação do requerente e, nos termos do art. 829 do 

NCPC, determino a intimação do executado para, em três dias, pagar a 

dívida. Nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar 

honorários advocatícios. Determino a expedição de mandado de citação, 

penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o 

seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 

do NCPC e a parte exequente, nos termos do § 2º do referido dispositivo 

legal. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à 

audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-98.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000125-98.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JESSICA DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Conheço dos embargos em 

razão da tempestividade que, em que pese a inexistência da certidão 

respectiva, verifico que a oposição do recurso se efetivou 

aprazadamente. Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas 

processuais ofertadas às partes para impugnar decisão judicial 

contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de 

aclará-la ou integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos 

imprescindíveis ao deslinde restem negligenciados. Sendo assim, tem-se 

que os aclaratórios não se prestam, como via processual, para 

rediscussão do mérito da causa, podendo ser admitido o caráter 

infringente, excepcionalmente, nas hipóteses em que a modificação se 

impõe para sanar os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão. No 

caso em tela, em que pese estarem os embargos embasados em 

hipóteses legais de cabimento (omissão), seus fundamentos não sinalizam 

para a ocorrência de tal imperfeição, na medida em que o embargante 

pretende, na verdade, o reexame do mérito da causa, com a 

desconstituição do ato decisório proferido, o que refoge do âmbito da 

abrangência recursal, diante dos estritos limites do artigo 1.022, do Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, os embargos de declaração objetivam, 

exclusivamente, rever decisões que apresentam falhas ou vícios, como 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a 

harmonia lógica, inteireza e a clareza da decisão embargada, não sendo 

meio hábil ao reexame do julgado, de modo que, não verificada qualquer 

das situações retromencionadas, a sua rejeição é medida que se impõe. 

Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE NÃO 

VERIFICADA – REANÁLISE DE MATÉRIA - ERRO DE JULGAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Embargos de Declaração 

tem por objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição verificados no 

referido acórdão embargado. A rediscussão de matéria não encontra 

amparo pela utilização de Embargos de Declaração." (TJMT - ED 

16761/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). Por fim, consoante 

dicção do artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a mera oposição 

de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pelos exequentes, mantendo-se 

incólume a sentença prolatada ao ID 20783035. Aguarde-se o prazo 

recursal e cumpra-se as demais deliberações da sentença. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-85.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBTP - INSTITUTO BRASILEIRO DE TREINAMENTO PROGRAMADO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010204-85.2016.8.11.0078. REQUERENTE: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: IBTP - INSTITUTO BRASILEIRO DE TREINAMENTO 

PROGRAMADO S.A. Indefiro o pleito de id. 23209651, tendo em vista que o 

disposto no artigo 18, §2º, da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 18. A citação 

far-se-á: (...) § 2º Não se fará citação por edital.”. Assim, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-93.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO BARBOSA MARTINS OAB - RS57184 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000481-93.2018.8.11.0078. REQUERENTE: EVANDRO DE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Recebo o cumprimento de sentença e 

determino as alterações necessárias no sistema PJE. Intime-se a parte 

executada para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c 

art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá 

sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 

97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se 

aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1553 de 1782



dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-22.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINERIA MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rg (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001447-22.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ROSINERIA MACHADO 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: RG ROSINÉIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c 

dano moral em face de ELETÍCIA DUTRA FERREIRA. Em síntese, aduz a 

requerente, em data de 31/05/2017, vendeu à Requerida um veículo da 

marca FORDO/CARGO, ano 1998/1998, cor Branca, Placa ACL 7480, 

Renavan nº 522364390. Relata a autora que foi surpreendida com a 

informação de que o aludido veículo ainda estava registrado em seu nome 

e que haviam dívidas relativas ao licenciamento anuais e seguro DPVAT 

dos anos de 2018 e 2019. Com esteio em tais asserções, pugna pela 

concessão de tutela cautelar antecedente, consistente na expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo alhures discriminado, onde 

quer que seja localizado, bem como a transferência da propriedade do 

veículo junto ao Detran. Com inicial juntou documentos. É o relatório. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. No caso em tela, verifica-se que 

a autora objetiva a expedição de mandado de busca e apreensão a fim de 

localizar e apreender o veículo, em posse da requerida. Neste contexto, 

da análise do fólio processual, verifico que o pleito deduzido não merece 

guarida, consoante a seguir elucidado. Inicialmente, dispõe o art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro, que, in verbis: “Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.”. Nesse sentido, do perlustrar dos autos, verifica-se que 

não há quaisquer informações ou demonstrações de que a requerente 

tenha promovido a referida diligência, de modo que o alusivo diploma legal 

é taxativo ao explicitar quanto à responsabilidade solidária do proprietário 

anterior do veículo nesses casos. Assim, o indeferimento do pedido liminar 

é medida imperiosa. Em casos semelhantes, tem-se os seguintes julgados: 

"APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A 

TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – 

FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – 

ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS 

IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – 

DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADOS – SENTENÇA REFORMADA NO 

PONTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. No 

Código de Trânsito de Brasileiro, há duas disposições atribuidoras de 

responsabilidades em situações de transferência da propriedade de 

veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo 

proprietário a responsabilidade de registro da transferência da 

propriedade do veículo , sob pena de aplicação das sanções previstas em 

seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade 

de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da 

comunicação. Tais regras coexistem, devendo ser aplicadas em sua 

plenitude. Portanto, não há que se falar em configuração de danos morais, 

uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda 

do veículo ao Detran." (TJMT, N.U 1006329-32.2017.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 

05/06/2019). "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - COMPRA E 

VENDA DE MOTOCICLETA - RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES - DETERMINAÇÃO QUE O COMPRADOR/APELADO 

FAÇA A TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA SEU NOME JUNTO AO DETRAN 

E QUE FAÇA RESSARCIMENTO À VENDEDORA DOS ENCARGOS QUE 

ESTA PAGOU NAQUELE ÓRGÃO CONCERNENTE EM TRIBUTOS E 

LICENCIAMENTOS PELO FATO DO VEÍCULO AINDA ESTAR EM SEU NOME 

- PRETENSÃO DE QUE O JUÍZO FAÇA A COMUNICAÇÃO DA VENDA AO 

DETRAN E DETERMINE A TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS E TRIBUTOS 

PARA O PRONTUÁRIO EM NOME DO COMPRADOR - PROVIDÊNCIA QUE 

PODERÁ SER ADOTADA ADMINISTRATIVAMENTE PELA RECORRENTE - 

AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO DETRAN NA PRESENTE DEMANDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A parte que aliena o veículo poderá fazer 

referida comunicação ao órgão de trânsito para evitar que encargos e 

tributos sejam emitidos em seu nome. Não havendo participação do Detran 

na presente lide não é de ser admitida a pretensão de que seja 

determinado que faça a transferência dos encargos e tributos já lançados 

em nome da Apelante para o prontuário em nome do Apelado mesmo 

porque a Apelante pode adotar a via pertinente para requerer referida 

medida junto ao mencionado órgão, inclusive, comprovando a venda da 

motocicleta e sua data." (TJMT, N.U 0003372-61.2010.8.11.0086, , MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VENDIDO. RESPONSABILIDADE DO 

TERCEIRO ADQUIRENTE E NÃO DO DETRAN. PRETENSÃO DE RENÚNCIA 

DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA 

PROCESSUAL ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I- A responsabilidade pela transferência do 

veículo cabe ao comprador, o qual, como novo proprietário, tem a 

obrigação de tomar esta providência junto ao Detran local, motivo pelo qual 

deve ser mantido o decisum, atacado pelo Agravo Retido, que reconheceu 

a ilegitimidade do Departamento de Trânsito, para figurar no polo passivo 

da ação. II- Comprovada a venda e a tradição de veículo automotor, e não 

tendo o novo adquirente feito a transferência registral na repartição oficial 

de trânsito, cabe, ao antigo proprietário, a ação declaratória negativa de 

propriedade (e não a ação de obrigação de fazer, como proposta pelo 

Autor) para ver excluído o seu nome do registro de trânsito e até para que 

as cobranças de multas e tributos devidos, venham a ser exigidos do 

novo proprietário, sendo a manutenção da sentença que julgou extinto o 

processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual 

eleita, medida que se impõe. (...)." (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 

447032-40.2012.8.09.0146, Rel. DES. FRANCISCO VILDON JOSE 

VALENTE, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 24/11/2016, DJe 2161 de 

02/12/2016). Com essas considerações e sem maiores digressões, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 23 de março de 2020 às 13h00. Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Por fim, retifique-se o nome do polo passivo para 

ELETÍCIA DUTRA FERREIRA. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-09.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 14780518253 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000172-09.2017.8.11.0078. REQUERENTE: GERALDO BESERRA 

REQUERIDO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 

14780518253 Frustradas as tentativas de realização de audiência de 

conciliação, o requerente, durante a última solenidade (id 26397169), 

requereu a emenda à exordial, com a retificação do polo passivo. É o 

breve relato. Decido. Da análise dos autos, não vislumbro óbice à 

concessão do pleito formulado, notadamente face a ausência de 

angularização processual, razão pela qual defiro o pedido do requerente 

e, via de consequência, determino a exclusão do requerido ‘Zero Grau’, 

fazendo-se constar ‘Sorvetes Centro Oeste LTDA’, inscrita no CNPJ n. 

17.207.943/0001-92, estabelecida na Rua Soldado Adão A. dos Santos, n. 

400, setor ‘D’, na cidade de Alta Floresta/MT.. Ao mesmo tempo, designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de abril de 2020, às 13h30min. 

Cite-se a empresa requerida, via correio, e intime-se a parte autora. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-31.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001330-31.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PABLO DUTRA REQUERIDO: 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Restituo os 

autos à Secretaria Judicial para que se aguarde a audiência outrora 

agendada. Saliento que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Às providências. 

Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-68.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001334-68.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PABLO DUTRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Restituo os autos à Secretaria Judicial para que 

se aguarde a audiência outrora agendada. Saliento que, caso não haja 

acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-91.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001326-91.2019.8.11.0078. REQUERENTE: PAULO JOSE DE CARVALHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Restituo os autos à Secretaria Judicial 

para que se aguarde a realização da audiência outrora agendada. Saliento 

que, caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Às providências. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-39.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CERI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000547-39.2019.8.11.0078. REQUERENTE: DENIS CERI PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte requerente apresentou 

recurso inominado e requereu a concessão de gratuidade da justiça, o 

que foi indeferido, consoante se infere no id 24519374. Na sequência, 

pugnou o requerente pela reconsideração do decisum sobredito, ao 

argumento de que o requerente se enquadra nos requisitos de 

hipossuficiente. Para corroborar com suas assertivas, acostou aos autos 

cópia parcial de sua CTPS. Breve relato. Decido. Considerando que, para 

comprovação da hipossuficiência financeira, o requerente apresentou tão 

somente cópia parcial de sua carteira de trabalho, da qual não se pode 
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aferir sequer o salário base, mantenho o INDEFERIMENTO do pedido de 

assistência judiciária gratuita. Assim, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 48 horas, recolher o devido preparo, sob pena de deserção. 

Transcorrido o prazo in albis, proceda-se à conclusão dos autos. 

Recolhido o preparo e tendo em vista a tempestividade certificada nos 

autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais, no 

prazo de 10 dias. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma 

Recursal competente para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010109-60.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SABIONI VALADARES OAB - MT0016218A (ADVOGADO(A))

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS OAB - MT0012425A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010109-60.2013.8.11.0078. EXEQUENTE: GABRIELA DA SILVA 

EXECUTADO: EDNA ROCHA Após o trânsito em julgado da sentença, foi 

iniciada a fase de cumprimento, contudo, restaram os meios executórios 

frustrados, consoante se denota do compulsar dos autos. Neste viés, a 

exequente apurou ser devido o montante de R$15.939,95 (quinze mil, 

novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), 

requerendo, assim, a penhora do imóvel matriculado sob o n. 97.414, do 

Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT e do imóvel inscrito na matrícula n. 11.605 do 1º 

Cartório Tabelionato Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT Breve 

relato. Decido. O imóvel sob matrícula nº 97.414 consta alienação 

fiduciária, tendo como credor a Caixa Econômica Federal. O imóvel de 

matrícula 11.605 foi procedida à averbação do cancelamento da hipoteca, 

estando atualmente livre e desembaraçado. Assim, DEFIRO parcialmente 

os pedidos retro, tão somente para expedição de mandado de penhora e 

avaliação do imóvel matriculado sob o n. 11.605. Expeça-se a certidão a 

que alude o art. 828, do NCPC, bem como proceda-se a inclusão da 

requerida no cadastro de inadimplentes através do Serajud, conforme 

disposto no art. 782, §3º, do aludido diploma legal. Efetivada a penhora e 

avaliação, intime-se a executada nos endereços declinados na petição 

retro. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010109-60.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SABIONI VALADARES OAB - MT0016218A (ADVOGADO(A))

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN MARCEL DE ALMEIDA BARROS OAB - MT0012425A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010109-60.2013.8.11.0078. EXEQUENTE: GABRIELA DA SILVA 

EXECUTADO: EDNA ROCHA Após o trânsito em julgado da sentença, foi 

iniciada a fase de cumprimento, contudo, restaram os meios executórios 

frustrados, consoante se denota do compulsar dos autos. Neste viés, a 

exequente apurou ser devido o montante de R$15.939,95 (quinze mil, 

novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), 

requerendo, assim, a penhora do imóvel matriculado sob o n. 97.414, do 

Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT e do imóvel inscrito na matrícula n. 11.605 do 1º 

Cartório Tabelionato Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT Breve 

relato. Decido. O imóvel sob matrícula nº 97.414 consta alienação 

fiduciária, tendo como credor a Caixa Econômica Federal. O imóvel de 

matrícula 11.605 foi procedida à averbação do cancelamento da hipoteca, 

estando atualmente livre e desembaraçado. Assim, DEFIRO parcialmente 

os pedidos retro, tão somente para expedição de mandado de penhora e 

avaliação do imóvel matriculado sob o n. 11.605. Expeça-se a certidão a 

que alude o art. 828, do NCPC, bem como proceda-se a inclusão da 

requerida no cadastro de inadimplentes através do Serajud, conforme 

disposto no art. 782, §3º, do aludido diploma legal. Efetivada a penhora e 

avaliação, intime-se a executada nos endereços declinados na petição 

retro. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-20.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRAGA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CRISTIANO DA SILVA NOBREGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010025-20.2017.8.11.0078. REQUERENTE: MARCOS BRAGA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VINICIUS CRISTIANO DA SILVA NOBREGA 

Considerando que foi acostado ao feito termo de audiência sem assinatura 

das partes, com a informação de que ambas compareceram à solenidade, 

bem assim tendo em vista que a Defensoria Pública informou, em data 

pretérita, a impossibilidade de comparecimento do requerido, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2020, às 14h00. Caso 

não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LANCHONETE E MERCEARIA VARANDA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA ALPHA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000743-09.2019.8.11.0078. REQUERENTE: LANCHONETE E MERCEARIA 
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VARANDA LTDA - ME REQUERIDO: SISTEMA ALPHA DE COMUNICACAO 

LTDA - ME Tendo em vista a citação infrutífera, bem assim o declínio de 

novel endereço da parte demandada (id 24641861), designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020, às 14h00min. Caso não haja 

acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 17 

de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-11.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSCINEIDE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000081-11.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA JUSCINEIDE FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A MARIA JUSCINEIDE FERREIRA ajuizou 

ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos 

morais e materiais em face de BANCO SAFRA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz a requerente ser microempresária, atuante 

no ramo de telecomunicações, como provedor de internet. Assevera ter 

contratado os serviços fornecidos pelo banco requerido, consistente na 

disponibilização de máquina de cartão de crédito e débito, tendo sido 

avençado que, tão logo efetuada a transação na maquineta, a demandada 

restituiria à autora, através de transferência eletrônica disponível, os 

valores. Relata que aguarda há semanas pela restituição dos valores 

devidos pela requerida, os quais superam o montante de R$10.000,00 

(dez mil reais), sem que, até a presente data, tenha sido prestada 

qualquer informação pela demandada. Diante disso, pugna pela 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja a requerida compelida 

a restituir à requerente os valores recebidos através das operações de 

crédito e débito. Junto da exordial vieram os documentos de fls. 14/17. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso em 

tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, visto que os 

documentos juntados aos autos não demonstram, a princípio, a 

probabilidade do direito deduzido, eis que a parte autora sequer 

comprovou a existência de qualquer vínculo comercial ou de negócios com 

a requerida. Ademais, a antecipação da tutela pode ser concedida em 

qualquer fase do procedimento, desde que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de tutela de urgência. Outrossim, designo audiência de conciliação 

para o dia 23 de março de 2020, às 14h30min, cancelando, via de 

consequência, a audiência agendada automaticamente para o dia 

17.03.2020. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-71.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK WESLEY GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELI PORFIRIO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000077-71.2020.8.11.0078. REQUERENTE: PATRICK WESLEY GOMES 

PEREIRA REQUERIDO: SUZELI PORFIRIO DE BRITO Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2020, às 

15h30, cancelando, via de consequência, a audiência agendada 

automaticamente para o dia 17.03.2020. Caso não haja acordo, a 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 17 

de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

ELIANA CONCEICAO DA SILVA 57094292104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001421-24.2019.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME REQUERIDO: ELIANA CONCEICAO DA SILVA 57094292104, ELIANA 

CONCEICAO DA SILVA Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 23 de março de 2020, às 15h00, cancelando, via de 

consequência, a audiência agendada automaticamente para o dia 

03.03.2020. Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena 

julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado 

n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sapezal/MT, 17 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-49.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JUARY NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL Vistos, etc. Processo: 

1000126-49.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JUARY NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE, DESTAK 

AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME Conheço dos embargos em 

razão da tempestividade que, em que pese a inexistência da certidão 

respectiva, verifico que a oposição do recurso se efetivou 

aprazadamente. Prevê o art. 1022 do NCPC: “Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. Compulsando detidamente os 

autos, mormente a sentença objurgada, constato que, assim como arguido 

nos embargos aclaratórios, não houve pronunciamento quanto à 

improcedência da demanda com relação às embargantes. ANTE O 

EXPOSTO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, 

ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER 

S/A e AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

retificando-se a sentença para fazer constar: “Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR a 

empresa ré DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora 

de 1% a.m., contados da citação, e EXCLUIR o nome do autor dos 

cadastros de inadimplentes, e, ao mesmo tempo, julgo improcedente a 

demanda com relação ao BANCO SANTANDER S/A e AYMORE CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Esclareço, por 

oportuno, que permanecem inalterados os demais comandos sentenciais. 

Transitada em julgado a sentença e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 14 de janeiro de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-46.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AYMONE PRATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAQUEL TOMASI CHAVES OAB - RS43078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1001232-46.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ROBERTO AYMONE PRATO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No presente caso, observa-se 

que no ID. 27071524 as partes realizaram acordo. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão 

somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. Assim, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Desde já opina-se pelo cancelamento da audiência de conciliação do dia 

21/01/2020. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Sapezal, 20 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000578-59.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO MASCULINO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000578-59.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: EMPORIO MASCULINO 

COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: EDINALVA 

FERNANDES DO NASCIMENTO - ME Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Observa-se no presente caso que 

não existe mais razão para existência da presente demanda, visto que o 

próprio autor (a) manifestou o desinteresse no prosseguimento do feito 

(id.26403772) no termo de audiência. Ante o exposto, homologa-se o 

pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. 

Sapezal-MT, 20 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Ordem de Serviço

 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, etc.

Considerando a norma prevista no Provimento n. 05/2015-CGJ, alterada 

pelo Provimento n. 29/2019-CGJ, que altera a Seção 32 do Capítulo VII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial – CNGC, que dispõe sobre a execução de pena e 

regulamentação da utilização dos recursos das penas de prestação 

pecuniária e das medidas alternativas, e dá outras providências;

 RESOLVE:

Determinar a expedição de edital para cadastro de entidades com a 

finalidade de receberem os recursos provenientes de penas pecuniárias, 
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e concomitantemente a distribuição dos procedimentos junto à Diretoria do 

Foro, conforme Art. 1.619 da CNGC, bem como junto à Secretaria da Vara 

Única, conforme dispõe o Art. 1.616, IX do mesmo diploma legal.

 Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 10 de janeiro de 2020.

 Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26855 Nr: 317-34.2017.811.0094

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudetino Paes de Almeida, Irene Aparecida de Freitas 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Cícero Serra Lyrio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o cumprimento do determinado no Ofício-Circular n. 

96/2019-CGJ - CIA n. 0075876-17.2019.811.0000, oriundo da 

Corregedoria-Geral da Justiça, quanto à obrigatoriedade da tramitação dos 

expedientes e processos referentes ao foro extrajudicial no Sistema CIA, 

conforme se vislumbra do inteiro teor da certidão de fls. 130, procederei à 

baixa do presente feito, eis que tramitará de forma virtual no referido 

sistema.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000410-09.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Laudir José Gentelini (REQUERENTE)

RENI KUNZLER GENTELINI (REQUERENTE)

MARCELO JOSE GENTELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - PR66005 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ZANON (REQUERIDO)

BRUNA THAIS ZANON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR ESTANISLAU NASIHGIL OAB - PR11563 (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA FRANCA OAB - PR15593 (ADVOGADO(A))

ARION AUGUSTO NARDELLO NASIHGIL OAB - PR61119 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000410-09.2019.8.11.0094 Assunto: [Oitiva] Autor: MARCELO 

JOSE GENTELINI e outros (2) Requerido: LEONIR ZANON e outros Vistos. 

Para realização do ato deprecado designo a data de 29 de janeiro de 

2020, às 16 horas. Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data 

designada nos termos do art. 392 da CNGC/MT. Intimem-se todos. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Tabaporã-MT. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000251-66.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000251-66.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

BENEDITO ANTONIO FURTADO RÉU: AYMORE Vistos. Antes de proceder 

na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou 

art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo) do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir ou requerer o que 

entender de direito, no prazo comum de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Atente-se às partes que a especificação de provas deverá se 

dar de forma específica, ou seja, citada a modalidade (perícia, 

testemunhal, etc), justificando a necessidade e os fatos que pretendem 

provar com cada uma delas, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 370 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Tabaporã /MT, 12 de novembro de 2019. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-91.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR JOSE DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000120-91.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 21.956,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[RURAL (ART. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora na pessoa de sua advogada, para querendo, 

impugnar a Contestação apresentada (ID. 21578151), no prazo legal. 

TABAPORÃ, 2 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000169-35.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMIR BORCHERS (EXECUTADO)

J.V. BORCHERS - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000169-35.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 163.598,52; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação, no prazo legal, considerando o AR negativo juntado nos 

autos (ID. 24764320) referente a carta de citação encaminhada aos 

executados. TABAPORÃ, 2 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE 

OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-11.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000093-11.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 47.907,12; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

intimar o requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestação, no 

prazo legal, considerando a diligência negativa referente ao cumprimento 

do mandado de busca e apreensão (ID. 27651481). TABAPORÃ, 2 de 

janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: 

Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000364-20.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS ALVES DA ROCHA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000364-20.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 16.701,04; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo 

legal, manifeste-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça (ID. 

2637509), referente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. 

TABAPORÃ, 3 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000372-94.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000372-94.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / 

TURBAÇÃO / AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de abrir vistas à parte autora, para manifestação, no prazo 

legal, considerando a certidão aportada no ID. 27779170. TABAPORÃ, 3 

de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: 

Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000370-27.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JAQUELINE SIQUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000370-27.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / 

TURBAÇÃO / AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de abrir vistas à parte autora, para manifestação, no prazo 

legal, considerando a certidão aportada no ID. 27779611. TABAPORÃ, 3 

de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: 

Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-71.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLD BORCHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000186-71.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 300.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para querendo, 

impugnar a Contestação apresentada, no prazo legal. TABAPORÃ, 3 de 

janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: 

Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000532-22.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR COCATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000532-22.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 370.275,46; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para que, considerando a certidão aportada 

no ID. 26191685, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha as custas judiciais, 

comprovando o recolhimento nos autos, sob pena de devolução da 

missiva, sem o devido cumprimento. TABAPORÃ, 5 de janeiro de 2020 

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto 

Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-66.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE JESUS CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000445-66.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, 

com a finalidade de intimar as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial juntado no ID. 27840365. 

TABAPORÃ, 8 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-28.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOTTARDI MENEGHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000454-28.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, 

com a finalidade de intimar as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial juntado no ID. 27845455. 

TABAPORÃ, 8 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000444-81.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROZIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000444-81.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial juntado no 

ID. 27845982. TABAPORÃ, 8 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE 

OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-87.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000172-87.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 24.950,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

(ART. 203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de intimar as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial juntado no ID. 27846993. 

TABAPORÃ, 8 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000509-76.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARANGONI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000509-76.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial juntado no 

ID. 27847770. TABAPORÃ, 8 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE 

OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-81.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALDOIR NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000541-81.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 21.956,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[APOSENTADORIA POR 

IDADE (ART. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de intimar a parte autora, para querendo, impugnar a 

Contestação apresentada (ID. 27845580), no prazo de 15 (quinze) dias. 

TABAPORÃ, 8 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-14.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PINAT PALHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000539-14.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 17.964,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[APOSENTADORIA POR 

IDADE (ART. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com 

a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para 

querendo, impugnar a Contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) 

dias. TABAPORÃ, 8 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000545-21.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BONAN DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000545-21.2019.8.11.0094. 

EXEQUENTE: MARIA JOSE BONAN DE SOUZA EXECUTADO: JOSE PEDRO 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por Maria Jose Bonan de Souza em face de Jose 

Pedro de Oliveira, em que a exequente pugna pelo deferimento da 

assistência judiciária gratuita. Sendo assim, foram os autos remetidos à 

conclusão para fins de deliberação da pleiteada gratuidade e, 

consequente, recebimento da inicial sem adiantamento de custas e 

despesas processuais. Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, 

§2º, do CPC/15, in verbis: “ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Com efeito, em que pese a alegação da 

exequente acerca da sua hipossuficiência, verifica-se que deixou de 

carrear aos autos documentos que comprovem a alegada insuficiência, 

diante da natureza da presente ação, tendo em vista de que se trata de 

execução de considerável montante, perfazendo o total de R$ 118.776,88 

(cento e dezoito mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito 

centavos), tem-se, em um primeiro momento, elementos que demonstram a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Destarte, 

na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, tais como, cópias das últimas declarações de 

Imposto de Renda, ou outros que entenda pertinente, sob pena de 

indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Às 

providências. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

parte requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000528-82.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000528-82.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 34.997,29; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presente autos, com a finalidade de 

intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo legal, proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de 

justiça referente ao Mandado Busca e Apreensão. Esclareço que, com 

base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Americana do Norte" (duas vezes), para emitir a 

guia no valor de R$ 1000,00 (mil reais). TABAPORÃ, 9 de janeiro de 2020 

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto 

Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011936-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1011936-50.2018.8.11.0015 Assunto: [Citação] Autor: 

BUNGE ALIMENTOS S/A Requerido: JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO e 

outros Vistos, etc. Diante do caráter itinerante da presente missiva, 

cumpra-se conforme deprecado, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC. Após, devolva-se com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tabaporã-MT, 27 de junho de 2019 RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000023-57.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES PEZZOTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000023-57 .2020.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte autora, nas pessoas de seus advogados, 

para que, no prazo legal, proceda ao pagamento do valor da diligência do 

oficial de justiça referente ao ato de Busca e Apreensão. Esclareço que, 

com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o 

site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão 

de Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte 

referente ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes" (duas vezes), para 

emitir a guia no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Tabaporã-MT, 10 

de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto 

Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000554-80.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

ATILA HENRIQUE FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA FERNANDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ROSSI OAB - SP155723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA HELENA FERNANDES NASCIMBEN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA EUGENIA FERREIRA FERNANDES (INVENTARIADO)

 

Autos: 1000554-80.2019.8.11.0094 Assunto: [Diligências] Autor: ANDRE 

LUIZ FERREIRA FERNANDES e outros (3) Requerido: PAULA HELENA 

FERNANDES NASCIMBEN Vistos. Colhem-se dos autos, que a parte 

requerente procedeu a juntada de guia de recolhimento, contudo, vê-se 

que a guia de pagamento não foi gerada no sistema PJE, sendo uma guia 

antiga, não estando portanto, vinculada a estes autos. Destarte, diligencie 

a Secretaria da Vara Única no sentido, de obter informação acerca da 

possibilidade de vinculação da referida guia à presente missiva, 

certificando nos autos. Após, em caso positivo, cumpra-se conforme 

requerido. Ao reverso, não havendo possibilidade de vincular a guia de 

recolhimento a estes autos, intime-se a parte interessada, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, recolha as custas judiciais comprovando o 

recolhimento nos autos, nos termos do art. 390 da CNGCMT, in verbis. Art. 

390. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento. A parte interessada deve 

cooperar para que a carta precatória seja cumprida no prazo assinalado 

para seu cumprimento, inteligência do art. 261 do CPC, in verbis. Art. 261 

do CPC: Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, 

atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. § 3º 

A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que 

o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Destarte, com a 

comprovação do DEVIDO preparo da missiva, cumpra-se na forma 

requerida. Não havendo o preparo da missiva, nos termos que estabelece 

este TJMT e, decorrido o prazo acima assinalado, sem manifestação 

devolva-se a presente missiva ao juízo deprecado, sem cumprimento. 

Tabaporã-MT. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000588-55.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSELI MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

FATIMA ROSELI MEDEIROS OAB - 047.302.051-38 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000588-55.2019.8.11.0094. 

REPRESENTANTE: FATIMA ROSELI MEDEIROS EXECUTADO: FRANCISCO 

DA SILVA CARDOSO Vistos, etc. Tendo em vista que o exequente na 

exordial formula o pedido de prisão civil do executado no caso de não 

pagamento, no entanto, persegue o valor da totalidade do débito alimentar 

em atraso, que compreende seis meses de prestações alimentícias, não 

se limitando as três ultimas prestações e as que vencerem no curso do 

processo, tal como dispõe o art. 528, §7º, do CPC, INTIME-SE a parte 

exquente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

adequando o rito processual do seu pedido ou, a quantidade de 

prestações perseguidas. Ultrapassado o aludido prazo, com a 

manifestação da parte exequente, tornem os autos conclusos. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000465-57.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (REQUERENTE)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Processo: 1000465-57.2019.8.11.0094. REQUERENTE: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CLAUDIAMIR RUMANSKI DE SOUZA REQUERIDO: MARINA DE FATIMA 

RUMANSKI Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

CURATELA PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em favor de MARINA DE FÁTIMA RUMANSK, 

visando conferir tal munus à sua sobrinha Claudiamir Rumanski. A autora 

alega em síntese, conforme laudo médico datado de 10.12.2018, que a 

interditanda foi diagnosticada com esquizofrenia e hipertensão arterial, 

possuindo histórico clínico de deterioração do estado neurológico, 

apresentando esquecimento severo e alterações comportamentais. Além 

disso, a interditanda possui dificuldade de entendimento e necessita da 

supervisão de outras pessoas por período integral, estando, portanto, 

impossibilitada de exprimir sua vontade, sendo pessoa relativamente 

incapaz, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil. Extraísse da inicial, que 

a requerente apresentou sintomas neurológicos em tenra idade, 

permanecendo nesse quadro de confusão mental durante seu processo 

evolutivo, tendo comportamento e fala desordenados, com limitação 

intelectual, sendo incapaz de ter uma vida independente, necessitando de 

auxílio nas atividades básicas do cotidiano, como se alimentar e 

higienizar-se, e mesmo com os esforços que lhe foram oportunizados 

durante a vida, precisa de monitoramento constante, sendo inapta em 

gerir, por si só, os atos da vida, sendo que, inclusive, não consegue 

reconhecer o nome de pessoas próximas. Ainda, a requerente consignou 

que a interditanda está sob os seus cuidados, há mais de 15 (quinze) 

anos, bem como possui a intenção de continuar a prestar-lhe o devido 

auxílio, sendo que recebe auxílio assistencial através do BPC - Benefício 

de Prestação Continuada de Assistência Social, conforme cópia do 

Cartão, devidamente acostado aos Autos. Por fim, pugna pela concessão 

de liminar de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a interdição 

provisória de Marina de Fátima Rumansk com a nomeação de curadora 

provisória na pessoa de Claudiamir Rumanski e realização da audiência 

para interrogatório da interditanda. Finalmente, a parte autora pugna pelo 

deferimento de assistência judiciária gratuita, ao argumento de não possuir 

condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízos 
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de seu sustento e de seus familiares. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Verificado que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita. A legitimidade dos requerentes para promoverem o pleito 

obedece ao disposto no art. 747, II, do Código de Processo Civil. Com 

efeito, a interditanda é tia materna da requerente. No vertente caso leciona 

Silvio de Salvo Venosa, que curadoria não se destina tipicamente a um 

incapaz, mas a alguém que não possui plenas condições físicas ou 

materiais para exercer seu papel negocial e cuidar de seus próprios 

interesses. (Direito de Família, 5ª Ed. Editora Atlas, pág. 496). 

Corroborando com os fatos alegados na inicial, a parte requerente carreou 

aos autos o documento expedido por médico ID 24809351, consoante 

preconiza o art. 750 do CPC. De fato, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300, caput, do CPC. Sendo que, a tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, inteligência do § 3º do art. 300 do CPC. No caso 

em concreto, restou demonstrado a probabilidade do direito, eis que a 

requerente sobrinha da interditanda trouxe aos autos laudo médico 

constando a incapacidade da interditanda, onde relata que está 

incapacitada de exercer atividades mínimas, tanto de trabalho como em 

casa, sendo dependente para as mínimas coisas. Considerando, a 

gravidade da patologia que acomete a interditanda, caso a medida não 

seja deferida liminarmente, mesmo em caso de eventual procedência final, 

sua vida e sua saúde estarão abaladas, eis que necessita de 

representante legal para os atos da vida civil, estando presente o requisito 

do perigo de dano, que é notório e decorre do risco de agravamento de 

seu estado de saúde em decorrência da não disponibilização dos 

cuidados adequados. Ademais, consigne-se que mesmo se eventualmente 

a demanda final não for provida, não haverá prejuízo para a interditanda; 

por outro lado, não deferida a medida liminar e eventualmente provida a 

demanda final, certamente a interditanda sofreria danos irreparáveis, 

havendo neste caso irreversibilidade se não deferida a ordem liminar, mas 

não o contrário, fato este que não pode passar despercebido, aplicando 

no caso os princípios da razoabilidade da proporcionalidade que 

demonstram de todas as formas ser viável garantir que a requerente seja 

curadora da interditanda, enquanto se discute o mérito propriamente dito 

na sentença final. Neste sentido, se extraí dos elementos informativos do 

caderno processual, que a interditanda se encontra incapacitada, 

necessitando de cuidados básicos, como alimentação, higiene pessoal, 

ainda, é incapaz de promover a retirada de seu benefício previdenciário, 

bem como de destiná-lo para suas necessidades básicas. Ante o exposto, 

e considerando tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a tutela 

antecipada e, via de consequência, DECRETO a INTERDIÇÃO PROVISÓRIA 

de Marina de Fátima Rumansk, nomeando como sua curadora provisória 

Claudiamir Rumanski. Expeça termo de compromisso. Nos termos do art. 

752, § 2º, nomeado o Dr. Agnaldo Valdir Pires, advogado militante nesta 

Comarca, como curador especial da interditanda, deixo para arbitrar os 

honorário advocatícios na sentença. Designo audiência para entrevista do 

interditando consoante preconiza o art. 751 do CPC, o dia 19 de março de 

2020, às 13h30min., cite-se e intime-se a interditanda para 

comparecimento. Ciência ao Ministério Público Estadual. Intime-se o 

advogado acima nomeado. Intime-se a curadora provisória da presente 

decisão, bem como para comparecimento na solenidade acima designada. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Tabaporã/MT. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000353-88.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000353-88.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 431.214,95; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora na pessoa de seu advogado, para que, no prazo 

legal, proceda ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça referente 

ao ato de intimação do arrendatário. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Fazenda Macisa", para emitir a guia no valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais). TABAPORÃ, 13 de janeiro de 2020 

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto 

Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011936-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1011936-50.2018.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono 

os presente autos para intimar a parte requerente, para que proceda ao 

pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente ao ato de 

Mandado de citação. Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 

C G J ,  d e v e  o  r e q u e r e n t e  a c e s s a r  o  s i t e 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Robson Silva" , para emitir a guia no valor de 

R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). TABAPORÃ, 13 de janeiro de 

2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos 

Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000499-32.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DO ABIAHY CARNEIRO DA CUNHA GUERRA OAB - SP306803 

(ADVOGADO(A))

FABIANA FROES DE OLIVEIRA BRANDINI OAB - SP285631 

(ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA OAB - SP130609 

(ADVOGADO(A))

ALINE LICIA KLEIN OAB - SP198024 (ADVOGADO(A))

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME MONTEIRO FERREIRA OAB - SP389921 (ADVOGADO(A))
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PRISCILA ARAUJO ALVES CASTANHA OAB - SP281900 

(ADVOGADO(A))

LUIZA FREITAS ROCHA DE SOUZA AMARAL OAB - SP384886 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA HERMES'S LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000499-32.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 35.823,69; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios, Diligências, 

Intimação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo 

legal proceda ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça referente ao 

cumprimento do mandado de Penhora, Avaliação e Intimação. Esclareço 

que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar 

o  s i te  "h t tp : / /a r recadacao . t jm t . j us .b r /# /home" ,  no  í cone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar em "Centro" 03 (três 

vezes), para emitir a guia no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 

Deverá ainda a referida parte, considerando a certidão da Oficiala de 

Justiça de ID. 28003514, efetuar o pagamento do complemento de 

diligência no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). TABAPORÃ, 14 de 

janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: 

Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000542-66.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA SOARES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000542-66.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 21.956,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Idade 

(Art. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte autora na pessoa de sua advogada, para, 

querendo, no prazo legal, impugnar a Contestação apresentada nos autos 

(ID. 27999047). TABAPORÃ, 14 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA 

DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000509-76.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARANGONI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000509-76.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa de sua 

advogada, para que, querendo, impugnar a Contestação apresentada nos 

autos, no prazo legal. TABAPORÃ, 15 de janeiro de 2020 SOLANGE 

CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 

35571116

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000029-64.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GRACIELE PIROLI OAB - MS12929 (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAINBERT BOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000029-64.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL REQUERIDO: HAINBERT BOCK Vistos, 

etc. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com 

os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Cumpra-se conforme 

deprecado, faça-se, pois, a diligência necessária, podendo a segunda via 

ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000596-32.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO (REQUERIDO)

RENATA ANDREA MARZOLA DE ANDRADE FERRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000596-32.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

REQUERIDO: CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO, RENATA ANDREA 

MARZOLA DE ANDRADE FERRO Vistos, etc. Recebo a presente missiva 

precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos legais do artigo 260 

do CPC. Cumpra-se conforme deprecado, faça-se, pois, a diligência 

necessária, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT. 

Após, devolva-se com nossas homenagens. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000238-67.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVEIRA DE BRITO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR APARECIDO BORGES (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000238-67.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: JOELMA SILVEIRA DE BRITO BORGES REQUERIDO: 

ADEMIR APARECIDO BORGES Vistos. Tendo em vista que o casal tem em 

comum dois filhos menores, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000568-64.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON APARECIDO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000568-64.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REU: ADMILSON APARECIDO DE SOUZA Vistos, etc. Diante da 

certidão de Id. n.º 27980235, em que o denunciado, devidamente citado, 

informa que não tem condições financeiras de constituir advogado, 

NOMEIO o Dr. Fabrício Almeida Ferraciolli, advogado militante na Comarca 

de Sinop/MT, para atuar na defesa de Admilson Aparecido de Sousa. Por 

oportuno, intime-se o advogado ora nomeado, para as providências que 

entender necessárias. Intime-se o acusado, para que tome conhecimento 

da presente nomeação. Deixo para arbitrar os honorários advocatícios, 

por ocasião da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000589-40.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON VITOR CAETANO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000589-40.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: JEFERSON VITOR CAETANO Vistos, etc. I- Vê-se, assim, da leitura 

da peça inicial que, nela, o representante do Ministério Público expôs o 

fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a 

classificação do delito e, visando a provar a acusação lançada, 

apresentou o rol de pessoas que deseja sejam ouvidas, de cujos 

depoimentos e declarações, aliadas aos demais elementos constantes dos 

autos, depreendem-se os indícios idôneos de autoria e de materialidade, o 

que suficiente para instauração da ação penal. Preenchidos, desse modo, 

todos os requisitos constantes do artigo 41, do CPP, permitindo o pleno 

exercício do contraditório e da ampla defesa. Por outro lado, não 

demonstrada nenhuma das hipóteses de rejeição, previstas no artigo 395, 

também do CPP. RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub 

examen”, oferecida contra o (s) acusado (s), já qualificado(s). II- Em 

consequência, cite(m)-se o(s) acusado(s) para responder(em) à 

acusação, por escrito e por intermédio de advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, com a advertência de que se trata do momento oportuno para arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, nos exatos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP. 

III- Na respectiva citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de 

justiça indagar ao(s) acusado(s) se ele(s) pretende(m) constituir 

advogado, anotando o nome indicado, ou se o Juiz deve lhe nomear um 

defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), 

conforme determinado na CNGC/MT, artigo 1.373, §3º e 1191, Parágrafo 

único. Também conste, na aludida missiva, a advertência de que, nos 

exatos termos do artigo 367, do CPP, “O processo seguirá sem a 

presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer 

ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança 

de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. IV – 

Apresentada(s) a(s) defesa(s), ouça-se o Ministério Público se arguidas 

preliminares e/ou oferecidos novos documentos. Ao reverso, voltem 

conclusos para ulteriores providências e designação de audiência de 

instrução e julgamento. V - Atenda-se às diligências requeridas pelo 

Ministério Público, exceto quanto aos laudos e certidões já constantes dos 

autos ou aquelas que possam ser por ele obtidas, nos termos da 

CNGC/MT. VI – Se necessário cumpra-se as disposições da 

CNGC-Judicial, tais como artigos 347, 1358, 1362, 1372, 1376. Após, 

retornem-se os autos novamente conclusos. Ciência ao Ministério Público 

Estadual. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000538-29.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA BOROVICZ AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000538-29.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 30.938,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Idade 

(Art. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para 

querendo, impugnar a contestação apresentada (Id. 28128713), no prazo 

de 15 (quinze) dias. TABAPORÃ, 20 de janeiro de 2020 SOLANGE 

CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 

35571116

Despacho Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000586-85.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAIR DA SILVA MARTINS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Autos: 1000586-85.2019.8.11.0094 Assunto: [Estelionato] Autor: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ Requerido: SILVAIR DA SILVA 

MARTINS Vistos, etc. Para realização do ato deprecado designo a data de 

18 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas. Comunique-se o Juízo 

Deprecante acerca da data designada nos termos do art. 392 da 

CNGC/MT. Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público Estadual. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Tabaporã-MT, 15 de 

janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 857-82.2017.811.0094
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudete de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movida por Maria Claudete de 

Freitas, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelos fatos 

aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo às fls. 121/122 dos autos foram 

carreados ofícios do COREJ, noticiando o depósito dos valores devidos a 

requerente e ao seu advogado.

À fl. 120, o patrono da requerente manifestou pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor que lhe é devido, bem como a 

requerente, informando seus dados bancários para transferências dos 

valores pagos pelo INSS.

 Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois, bem. Compulsando os autos verifica-se que a executada efetuou o 

pagamento do valor devido à parte exequente e ao (a) seu (a) patrono (a).

Assim sendo, determino a expedição do competente Alvará Judicial em 

favor do (a) advogado (a) da parte autora, observando os dados 

bancários indicados por ela, para levantamento dos valores descritos nos 

referidos ofícios.

Proceda-se à Senhora Gestora Judiciária, aos procedimentos necessários 

para as vinculações/liberações dos valores depositados em favor da 

advogada do requerente.

Destarte, diante do pagamento integral do débito exequendo, consoante 

ofícios do COREJ carreados aos autos, mister a extinção do presente 

processo.

 Com efeito, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, aduz que a 

execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação 

de Cumprimento de Sentença, movida por Silvia Cristina Ferreira da Silva 

em face de Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, nos termos do art. 

924, II, e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerente, para conhecimento da presente sentença, 

bem como do levantamento em seu favor do valor indicado nos autos.

 Após, cumpridas todas as determinações, com o trânsito em julgado, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Intimem-se, expeça o necessário.

 Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23495 Nr: 218-35.2015.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aparecido de Aguiar 

- OAB:MT/9.769, Vitor Mendes Nunes Filho - OAB:MT/14.037

 Vistos.

Diante do documento de substabelecimento de fl. 152, defiro o petitório de 

fl. 151, promovam-se carga rápida dos autos ao advogado Dr. Leandro 

Gouveia de Assis, conforme requerido.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10621 Nr: 245-91.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉKRP, RRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando, que o executado não foi localizado no endereço obtido via 

busca de endereço no sistema BACENJUD, tendo esvaziado as tentativas 

de localização de endereço do executado, sua citação editalícia é medida 

de rigor.

 Destarte, defiro o pedido de fls. 97/98, proceda-se a expedição de edital, 

objetivando a citação do executado, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do despacho inicial.

 Após, decorrido o prazo, abra-se vista dos autos ao exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11403 Nr: 152-94.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Onofre Esteves, Darlei 

Aparecida Malveiro Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Vistos.

Tendo em vista que é pública a notícia do fatídico falecimento do D. 

Causídico que assistia a parte requerida nos presentes autos, nos termos 

do art. 313, I, §3º, do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, sendo assim, INTIMEM-SE os executados 

para que constituam novo mandatário em aludido prazo.

Ultimada a aludida providência, certifique e tornem os autos conclusos 

para outras deliberação, isto porque, durante o prazo da suspensão é 

vedada a prática de qualquer ato processual, nos termos do art. 314 do 

CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26587 Nr: 118-12.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Alves de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos ofícios de fls. 130/131, encaminhados pelo COREJ-IT, 

informando que se encontra a disposição deste juízo os valores devidos 

ao requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial, em nome da 

advogada da parte autora.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 
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liberações.

Intime-se a parte requerente, acerca do levantamento do montante em seu 

favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21877 Nr: 15-10.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilene Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos ofícios de fls. 206/207, encaminhados pelo COREJ-IT, 

informando que se encontra a disposição deste juízo os valores devidos a 

requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial, em nome do 

advogado da parte autora, constando os dados bancários contidos à fl. 

188/189.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Intime-se a parte requerente, acerca do levantamento do montante em seu 

favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21859 Nr: 1225-33.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Antonio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos ofícios de fls. 188/189, encaminhados pelo COREJ-IT, 

informando que se encontra a disposição do juízo os valores devidos a 

requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial em favor do 

advogado da requerente, constando os dados contidos à fl. 187.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Intime-se a requerente acerca do levantamento do montante em seu favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6121 Nr: 1138-58.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Casonatto, Agenor Casonatto, Waldemar Candido 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renes Dantas da Silva, José Ilson Evaldt da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691, Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 

PR, Maria Edilânia Nogueira da Lima - OAB:16.354, Rafael Barion de 

Paula - OAB:MT/11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18.450, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:6315-A/MT, Elson 

Cristóvão Rocha - OAB:MT/17811, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

I – INTIME-SE a parte embargada Maria Aparecida Alves da Silva para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, se manifeste quanto aos embargos 

com efeitos infringente opostos às fls. 1.908/1.913, sob pena de 

PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC;

II – Ultrapassado o prazo que assiste à embargada, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6492 Nr: 1497-08.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bertolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Maria da Costa 

Ochove - OAB:MT/6325, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:MT/2680, Larissa Águida Vilela Pereira - OAB:MT/9196

 Vistos.

Diante do postulado às fls. 400/401 dos autos, intime-se o requerido, para 

que, querendo se manifeste no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25073 Nr: 295-10.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Alberto Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico à fl. 108-verso, que a parte 

executada concordou com os valores apresentados pela parte exequente 

na planilha de fls. 105/106, motivo pelo qual homologo o cálculo dos 

valores contidos na referida planilha.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Justiça de Mato Grosso, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal de Justiça efetuará 
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a atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Após a expedição da competente RPV e/ou Precatório e, juntada aos 

autos as informações - nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria 

PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos valores 

devidos - PROCEDA à Senhora Gestora, com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados, certificando nos autos.

Por ocasião da expedição de alvarás para levantamento do valor 

executado, intime-se a exequente, pessoalmente, para fins de 

conhecimento.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21284 Nr: 651-10.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vieira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atendimento ao acórdão de fl. 123, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 18 de março de 2020, às 

13h30min.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Por fim, deve-se lembrar de que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

sendo que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

A intimação da testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC.

 Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 907-50.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSF, MPdSF, Mary Nunes da Silva Barbosa 

Fernandes, JGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos ofícios de fls. 123/124, encaminhados pelo COREJ-IT, 

informando que se encontra a disposição deste juízo os valores devidos 

ao requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial, em nome da 

advogada do requerente.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Intime-se a requerente acerca do levantamento do montante em seu favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29070 Nr: 1540-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdG, KCC, LBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

Colhem-se dos autos, que foi realizada audiência de instrução às fls. 

66/79, sendo os autos julgados procedentes, havendo interposição de 

recurso pela requerida Kamila Camargo Campos.

 A presente ação foi devidamente encaminha ao TJMT para julgamento do 

recurso interposto, entretanto, os autos foram devolvidos a este juízo, 

devido a mídia digital de fl. 79 se encontrar quebrada.

 Deste modo, foram efetuadas buscas nos arquivos deste juízo, no afã de 

localizar cópia da mídia, porém, constatou-se a inexistência de cópia de 

segurança da mídia referente a este feito.

Ainda, a máquina na qual fora realizada a mencionada audiência, foi 

encaminha ao Tribunal de Justiça deste Estado para conserto, não tendo 

sido efetuado backup de seus arquivos, consoante certidão da Gestora 

Judiciária de fl. 110.

Destarte, diante do acima exposto determino a repetição do ato, para 

colheita de prova testemunhal, para tanto, designo a data de 30 de janeiro 

de 2020 às 13h30min.

 Advirto que todas as mídias de audiência deverão ter cópia de 

segurança, conforme orientação da corregedoria deste Estado, evitando 

que fatos como estes voltem a ocorrer.

Oficie-se ao Tribunal de Justiça deste Estado, informando que os autos 

serão novamente remetidos àquele órgão após a realização da audiência 

acima designada.

Intimem-se todos.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29654 Nr: 1881-48.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Diante dos ofícios de fls. 63/64, encaminhados pelo COREJ-IT, informando 

que se encontra a disposição deste juízo os valores devidos ao 

requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial, em nome da 

advogada da parte autora.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Intime-se a parte requerente, acerca do levantamento do montante em seu 

favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11693 Nr: 432-65.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisângela Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do ofício de fl. 200, expedido pelo COREJ-IT, informando que se 

encontra a disposição do juízo os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição do competente Alvará Judicial em favor da 

advogada da requerente.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Após, a informação do pagamento do valor devido à requerente, 

expeça-se alvará em seu favor, em nome de sua advogada, consoante 

poderes contidos na procuração de fl. 14.

Após, intime-se a requerente acerca do levantamento do montante em seu 

favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11731 Nr: 470-77.2011.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Adriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos ofícios de fls. 186/187, encaminhados pelo COREJ-IT, 

informando que se encontra a disposição deste juízo os valores devidos 

ao requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial, em nome da 

advogada da parte autora.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Intime-se a parte requerente acerca do levantamento do montante em seu 

favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11733 Nr: 472-47.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Jensen Cellarius

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos ofícios de fls. 220/221, encaminhados pelo COREJ-IT, 

informando que se encontra a disposição deste juízo os valores devidos 

ao requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial, em nome da 

advogada da parte autora.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Intime-se a parte requerente, acerca do levantamento do montante em seu 

favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11861 Nr: 600-67.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelita Terezinha de Oliveira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos ofícios de fls. 174/175, encaminhados pelo COREJ-IT, 

informando que se encontra a disposição deste juízo os valores devidos a 

requerente, bem como os honorários sucumbenciais.

DETERMINO a expedição dos competentes Alvarás Judicial, em nome da 

advogada da requerente.

Proceda à Senhora Gestora, aos procedimentos necessários para as 

liberações.

Intime-se a requerente acerca do levantamento do montante em seu favor.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1553 Nr: 163-36.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Oliveira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R.Goes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos.

Tendo em vista que é pública a notícia do fatídico falecimento do Dr. 

Francisco Assis Dias de Freitas, D. Causídico que assistia a parte 

requerida como curador especial, nomeação de fl. 205.

Nomeio para exercer a função de curador especial do requerido o Dr. 

Astor Beskow, advogado militante nesta Comarca, em substituição ao 
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causídico antes nomeado.

 Abra-se vista dos autos ao causídico, acima nomeado, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestar no feito no que entender de direito e 

interesse.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31946 Nr: 1058-40.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGdS, CGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do postulado às fls. 37/38, proceda-se com a busca de endereço 

do requerido, via BACENJUD.

Com o aporte da resposta, sendo positiva proceda-se à citação do 

requerido.

 Ao reverso proceda-se a expedição de edital, objetivando a citação do 

executado, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do despacho inicial.

 Após, decorrido o prazo, abra-se vista dos autos ao exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30706 Nr: 375-03.2018.811.0094

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHHA, EHA, NH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Carta Precatória expedida às fls. 59 dos autos, foi 

distribuida junto a 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT sob o n. 

1000566-67.2019.8.11.0006, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24777 Nr: 128-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ribeiro dos Santos, PAULA P. GOMES 

S. R. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A, Rafaella Ponçoni Nakajima - OAB:MT/24434/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 90, § 3º do CPC, as partes ficam dispensadas do 

pagamento das custas remanescentes, caso haja, eis que entabularam 

acordo antes da prolação da sentença.Após, cumpridas todas as 

determinações, com o trânsito em julgado, remetam-se ao arquivo com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.Intimem-se, observando o 

contido á fl. 104.Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 508-45.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdOAB, GCAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, nas 

pessoas de seus advogados, para que, no prazo legal, manifestem-se 

acerca do Laudo Pericial - Exame de DNA, juntado às fls. 62/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25701 Nr: 723-89.2016.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGF, EGdO, PPdC, GGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:MT/12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, este 

encartado às fls. 287/292 dos autos, para que surta os efeitos legais, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

4.Providências FinaisDeixo de fixar condenação a título de honorários, vez 

que, tal verba já se encontra compreendida no bojo do acordo aqui 

homologado, no entanto, CONDENO as partes em CUSTAS e despesas 

processuais, as quais devem ser quitadas nos moldes e proporções 

descritas no ACORDO de fls. 287/292, sendo que, CONDICIONO a 

expedição do competente formal de partilha a certificação nos autos do 

pagamento.Transitado em julgado a sentença, sendo recolhidas as custas 

e despesas processuais, expeça-se o formal de partilha e, em relação ao 

pagamento do montante devido a título de ITCMD, tendo em vista que cada 

herdeiro arcará com o pagamento na proporcionalidade do seu quinhão, tal 

como consignado no acordo aqui homologado, bem como, sendo cada 

herdeiro responsável pelo pagamento que lhe compete em relação ao 

formal de partilha, DETERMINO que a Sra. Gestora providencie o 

necessário a fim de que o pagamento do ITCMD e do formal de partilha 

reste certificado nos autos, diligenciando junto as partes, e intimando 

todos.Transitada em julgado esta sentença, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, REALIZADAS AS EXPEDIÇÕES necessárias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se todos. Cumpra-se.Ciência ao MPE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6127 Nr: 1144-65.2005.811.0094

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Antonio Stuani - 
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OAB:6.117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammaud - 

OAB:3688-A

 Vistos, etc.

I – Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a última tentativa de 

penhora de valores em contas do executado, bem como, atentando-se a 

ordem preferencial descrita no art. 835 do CPC, DEFIRO o postulado de 

penhora online de fls. 320, através da ferramenta BACENJUD. Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado 

o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, 

opor embargos;

II – Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente. E, neste caso, DETERMINO 

seja realizada a busca pelo sistema RENAJUD, efetivando o bloqueio tanto 

quanto à circulação, como transferência. Após, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação do bem, bem como intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória expedida à fl. 584 

à Comarca de Juara-MT, via Malote Digital. Código de rastreabilidade 

81120204840622.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória expedida à fl. 586 

à Comarca de Cuiabá-MT, via Malote Digital. Código de rastreabilidade 

81120204840642.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Certifico que, a Carta Precatória de fls. 588 foi distribuída no PJE sob o nº 

1000007-37.2020.8.11.0019 para a Vara Única da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento da referida missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11844 Nr: 583-31.2011.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemilso Badalotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090

 Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.Expeçam-se cartas precatórias, para interrogatório 

do acusado, bem como inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa, eis residem em comarca diversa. Ciência ao Ministério Público e a 

defesa. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35324 Nr: 985-34.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Schirach Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 Vistos.

 Para realização do ato deprecado designo o dia 29 de janeiro de 2020, às 

14h45min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do item 2.7.4 da CNGC (alteração dada pelo prov. 47/2011 – CGJ).

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se todos.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 359-49.2018.811.0094

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO LOPES DA SILVA, Cpf: 

79064167168, Rg: 10624198, Filiação: Tereza Lopes da Silva, data de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1572 de 1782



nascimento: 06/01/1975, brasileiro(a), natural de Cianorte-PR, operador de 

máquinas. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da 

decisão que DEFERIU os alimentos provisórios. Valor dos Alimentos 

Provisórios:: 30% CONTA PARA DEPÓSITO: Conta Poupança nº 80391X, 

Banco do Brasil S.A., Agência 3666, em nome de FABIA PAULA DOS 

SANTOS, CPF n. 01511308176.

Resumo da Inicial: Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios proposta 

em face da parte requerida, visando zelar o interesse dos menores.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido ministerial de fl. 55.Proceda-se 

a expedição de edital, objetivando a citação do executado, pelo prazo de 

20 (vinte) dias, nos termos do despacho inicial. Após, decorrido o prazo, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 13 de janeiro de 2020

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10621 Nr: 245-91.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉKRP, RRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDINALDO ALMEIDA PEREIRA, Cpf: 

86754190159, Rg: 68091996-1, Filiação: Filomena Almeida Pereira e 

Francisco Sandes Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 27.428,85 (Vinte e sete mil e 

quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta 

em desfavor do requerido, face o não pagamento da pensão devida.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando, que o executado não foi 

localizado no endereço obtido via busca de endereço no sistema 

BACENJUD, tendo esvaziado as tentativas de localização de endereço do 

executado, sua citação editalícia é medida de rigor. Destarte, defiro o 

pedido de fls. 97/98, proceda-se a expedição de edital, objetivando a 

citação do executado, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

despacho inicial. Após, decorrido o prazo, abra-se vista dos autos ao 

exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Tabaporã, 13 de janeiro de 2020

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21402 Nr: 770-68.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdAA, AdAA, TMdA, AdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALCIDES ALVES, Cpf: 

08954311814, Rg: 12476528, Filiação: Maria Zilma Costa e Alcides Alves 

da Silva, data de nascimento: 01/12/1963, brasileiro(a), natural de 

Aracaiba-CE, convivente, empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 25.234,78 (Vinte e cinco mil e 

duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

 - Poupança - 56993218100 - TEREZINHA MORAIS DE ALMEIDA - 53637-6 

- 1385 - Caixa Econômica Federal

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido ministerial de fl. 100.Proceda-se 

a expedição de edital, objetivando a citação do executado, pelo prazo de 

20 (vinte) dias, nos termos do despacho inicial. Após, decorrido o prazo, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta 

em desfavor do requerido, face o não pagamento da pensão devida.

Tabaporã, 13 de janeiro de 2020

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o réu, na 

pessoa de seu advogado, para manifestação, no prazo legal, 

considerando a certidão negativa de intimação da testemunha de Defesa, 

Sr. José Cícero da Silva (fl. 600-verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 35319 Nr: 980-12.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvir Chaves Dinarte, Deomar Chaves Dinarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Para realização do ato deprecado designo o dia 29 de janeiro de 2020, às 

13h45min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do item 2.7.4 da CNGC (alteração dada pelo prov. 47/2011 – CGJ).

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se todos.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1825 Nr: 119-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia da Cruz Pacola, Rubens Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Certifico que a Carta Precatória expedida à fl. 505, foi distribuída no PJE 

sob o nº 1000055-93.2020.8.11.0019 para a Vara Única da Comarca de 

Porto dos Gaúchos-MT, devendo a parte interessada proceder com o 

acompanhamento e quitação das custas de distribuição e diligência da 

referida missiva.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596 OAB/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Jiancarlo 

Leobet - OAB:MT/10.173, Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Carvalho de 

Araujo - OAB:11571/O, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dra. Letícia Jheneffer 

Alves Freitas, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34425 Nr: 538-46.2019.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Matos Lacerda, Cristiane Silva dos 

Santos, Carlos Alexandre Rodrigues Bento, José Maurício Matos Lacerda, 

Patrick Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos, Jurandir Marcos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA JHENEFFER ALVES 

FREITAS - OAB:25595/O, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Dra. Letícia Jheneffer 

Alves Freitas, proceda à devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão, nos termos do artigo 431 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-25.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE OLIVEIRA ANACLETO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000590-25.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

MARCELA DE OLIVEIRA ANACLETO BRITO RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, 

ajuizada por Marcela de Oliveira Anacleto Brito em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Na inicial a parte autora afirma, em síntese, que preenche os 

requisitos necessários ao benefício, visando comprovar sua incapacidade 

laborativa e sua condição de segurada, acostou aos autos atestados 

médicos, exames e indeferimento do pedido na via administrativa. Ao final, 

faz uma série de considerações sobre o instituto do benefício pleiteado, 

requerendo a concessão da tutela antecipada e imediata produção da 

prova. É o relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita. Preenchidos os requisitos 

legais, RECEBO, a presente, exordial. No que tange à tutela de urgência, 

não vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua concessão, 

posto que ausente a demonstração de prova inequívoca e 

verossimilhança. In casu, a prova inequívoca ensejadora da 

verossimilhança, ao menos no presente momento não foi demonstrada de 

maneira robusta no bojo dos autos, posto que a prova documental 

colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação probatória para a 

análise da verossimilhança das alegações da parte requerente, visando 

aferir a permanência da incapacidade do requerente em exercer funções 

laborais. É certo que os atestados médicos trazidos aos autos não 

substituem a prova pericial. Desse modo, cercando-me dos cuidados que 

o caso requerer, visando decidir com maior segurança, DEFIRO 

PARCIALMENTE a Tutela de Urgência pleiteada pela parte Requerente, 

determinando a realização imediata de prova pericial, para constatar a 

incapacidade laborativa do autor e o grau, nomeio como Perito Judicial o 

Ilustre, Dr. Antonio Maro Peña, Médico Clínico Geral, podendo ser 

localizado no Hospital Municipal de Tabaporã. Arbitro os honorários 

periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em conformidade com a 

Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, 

bem como seja realizado o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa 

resolução. Intimem-se as partes para, querendo, indique assistentes 

técnicos e formule quesitos no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

encaminhar ao perito os quesitos de fl.13 e, os demais indicados pelas 

partes. O juízo desde já formula os seguintes quesitos: 1-Qual a idade 

atual do (a) autor (a)? 2- O (a) autor (a) é portador (a) de algum tipo de 
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deficiência ou patologia? Em caso positivo, qual(is), com os respectivos 

códigos (CID). É possível tratamento? 3-Havendo qualquer tipo de 

deficiência por parte do (a) autor (a), é possível afirmar-se que a mesma 

incapacite o autor de exercer suas funções laborais? 4-Diga o Sr. Perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de 

outros demais quesitos, forneça o Cartório Judicial cópia dos quesitos 

acima ao Senhor Perito que deverá designar dia e hora para realização da 

perícia, devendo comunicar este juízo com antecedência mínima de 60 

(sessenta dias). Comunicada a data, intimem-se as partes para que 

possam acompanhar a realização da perícia. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente da data, horário e local da perícia, para comparecimento, 

Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias. CITE-SE o Requerido, para querendo, contestar a 

ação no prazo legal. Com a chegada da contestação, intime-se a parte 

requerente para apresentar impugnação. Após, voltem-se os autos 

novamente conclusos, para outras deliberações. Expeçam-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-77.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS ANTONIO SANTANA (AUTOR(A))

DENIS ANTONIO SANTANA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000496-77.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

DENIS ANTONIO SANTANA - ME, DENIS ANTONIO SANTANA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídico tributária c/c pedido de tutela de urgência, 

proposta por Denis Antonio Santana – ME e Denis Antonio Santana, em 

face do Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a inicial, que os requerentes desenvolvem atividades no 

comércio varejista de venda, reparação e manutenção de aparelhos de 

telefone, sendo que, no ano de 2013, foram protocoladas quatro 

execuções fiscais embasadas nas CDAs de n.º 20129116, 20129232, 

20129243 e 20142845, referente à infração de deixar de recolher ou 

recolher em valor inferior, o ICMS garantido integral. Referidas execuções 

foram distribuídas com os seguintes códigos: 21325, 21335, 25603 e 

21337, estando em trâmite neste juízo. Aduzem os requerentes que, não 

concordando com a cobrança, promoveram a apuração ordenada do que 

entendem devido e, na data de 20/06/2017, protocolaram um pedido de 

revisão de lançamento, porém, até a presente data tal pedido se encontra 

pendente de julgamento na Procuradoria Geral do Estado. Prosseguem 

afirmando que os débitos que não foram objetos do pedido de revisão de 

lançamento foram quitados, mediante parcelamento REFIS, com o 

desmembramento das CDAs. Desse modo, requerem a medida liminar de 

suspensão das execuções fiscais que tramitam neste juízo, requerendo, 

também, a determinação para que o requerido junte aos autos o processo 

administrativo de revisão de lançamento e, o reconhecimento de 

inexigibilidade do crédito tributário, ante a pendencia de recurso 

administrativo, fato que, consoante argumenta, retira a liquidez e certeza 

dos títulos. É o relatório. Fundamento. Decido. Em atenção a tutela de 

urgência perseguida na exordial, importante ressaltar que o novo Código 

de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, deve o autor demonstrar 

por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. In casu, 

analisando as alegações do impetrante, conjugadas com os documentos 

trazidos com a inicial, não se vislumbra a existência dos requisitos 

exigidos pela lei para o deferimento, por ora, da tutela de urgência. Isto 

porque, os documentos carreados aos autos são insuficientes para 

demonstrarem a possibilidade do direito, bem como não restou 

demonstrado o perigo de dano ou risco útil do processo, neste sentido, 

verifica-se que as execuções fiscais que o autor pretende a suspensão 

tramitam neste juízo há mais de seis anos, sendo que, em todas o ora 

autor, que figura como executado, foi citado e, sequer informou a 

existência de pedido de revisão de lançamento em andamento na esfera 

administrativa. Desse modo, a possibilidade do direito se afasta na medida 

em que, nas demandas em comento não fora discutida a alegada ausência 

de liquidez, muito embora tenha o autor conhecimento de tais demandas, 

se manifestou alegando teses defensivas distintas da aventada nesses 

autos. Logo, resta imperioso o indeferimento da liminar perseguida, 

sobretudo pelo fato que o autor não demonstra dano em razão do decurso 

do tempo, fato que, por si só, demonstra a inexistência de perigo de dano. 

Isto porque, sendo o pedido de revisão de lançamento protocolado no ano 

de 2017, ao passo que, as execuções fiscais se encontram em tramite 

desde o ano de 2013, já contando com manifestações do executado, isto 

em sentido distinto do aventado nesses autos, não se visualiza o 

preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão da medida 

liminar. Nesta esteira, frisa-se que as execuções fiscais tramitam com os 

códigos de números 21325, 21335, 25603 e 21337, sendo que, na primeira 

demanda (cód.: 21325), fora oposta objeção de pré-executividade, 

contudo, na sequência a Fazenda Pública Estadual pugnou pela extinção 

do feito, em razão do cancelamento da CDA, não havendo necessidade de 

suspensão daquela demanda, por ausência de qualquer prejuízo ao ora 

autor. Já a segunda execução fiscal (cód.: 21335), embora conte com 

penhora de valores, estes não são suficientes para garantia do juízo e, em 

tal feito o ora autor apresentou sua defesa, que ainda pende de desfecho, 

não podendo se valer de tese alternativa para ver suspensa demanda que 

já teve oportunidade de se manifestar. Até mesmo porque, quando da 

apresentação de defesa naqueles autos, o autor já era conhecedor da 

tese aqui levantada. A execução fiscal de código 25603 se encontra em 

carga com a Fazenda Pública Estadual, no entanto, também se verifica que 

o ora autor apresentou objeção de pré-executividade, não sendo plausível 

a suspensão de tal demanda, cujo próximo andamento, após devolução à 

este juízo, é a deliberação das teses defensivas suscitadas pelo 

executado naqueles autos. E, por fim, no que tange ao processo de 

código 21337, já fora deliberada a objeção oposta pelo executado, sendo 

julgada improcedente, no entanto, a parte vencida apresentou recurso, o 

qual não foi recebido pelo E. TJMT no efeito suspensivo, impondo-se, 

também, o prosseguimento daquela demanda, a fim de não acarretar 

maiores prejuízos a parte credora, que já vem sofrendo os prejuízos 

advindos do lapso temporal decorrido deste o protocola da demanda. 

Nesse cenário, o autor não logrou êxito em comprovar a probabilidade do 

direito invocado, nem mesmo que a citação da parte requerida, bem como, 

a concessão de prazo legal para defesa, prejudicará o resultado do 

processo. Soma-se, aqui, que o próprio autor sustenta a necessidade de 

juntada aos autos de cópia do pedido de revisão de lançamento e seus 

respectivos andamentos e, para tanto, formula pedido de apresentação de 

documentos, a fim de sustentar a tese autoral, impondo-se, portanto, maior 

dilação probatória. Da análise acurada do caso em tela não se visualiza 

indubitavelmente a presença dos requisitos exigidos em lei para o 

deferimento de plano da medida, sendo de rigor a não concessão da 

liminar pleiteada. “Ex positis”, INDEFIRO A LIMINAR postulada pela parte 

autora e, DETERMINO a citação da parte requerida para que, no prazo 

legal, apresente contestação, fazendo constar as advertências legais em 

caso de inércia. Uma vez decorrido o prazo que assiste ao requerido, 

aportando contestação, certifique e, intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo legal. Oportunamente tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, com urgência. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000495-92.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BEDIN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000495-92.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

MARCELO BEDIN DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, 

c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta 

por Marcelo Bedin da Silva em face do Estado de Mato Grosso. Afirma o 

requerente que foi surpreendido com o recebimento de intimação expedida 

pelo Cartório do 2º Ofício de Protesto de Títulos desta Comarca, dando 

conta que foi apresentado para protesto uma certidão de dívida ativa por 

indicação, no valor de R$ 1.967,08 (um mil novecentos e sessenta e sete 

reais e oito centavos). Verbera que procurou o Cartório e obteve a 

informação que o débito se refere a IPVA, razão pela qual buscou o 

Departamento Estadual de Transito do Estado, sendo informado que a CDA 

apontada a protesto consiste em debito de IPVA do veículo utilitário marca 

Ford, modelo Versailles 2.0 GL, Renavam 556628500, ano 1992/93, cor 

Prata, Placa MCL-0914. Aduz que adquiriu o aludido veículo no ano de 

2000, porém, não procedeu à alteração do registro de titularidade do bem, 

e, no ano de 2004, alienou o veículo à pessoa de Rosalvo Avelino da Silva. 

Alega que em razão do veículo ainda se encontrar em nome de terceiro, 

não forneceu ao comprador o documento de transferência, nem mesmo 

outorgou procuração a terceiros para venda/transferência do veículo ou 

assinatura do documento de transferência, razão pela qual, alega fraude 

praticada por terceiro na assinatura lançada no documento de 

transferência do veículo. Prossegue afirmando que a emissão do CRV (1ª 

via), em seu nome, ocorreu em 20/12/2005 as 00h00min e, a transferência 

do registro para o nome de Rosaldo Avelino da Silva, ocorreu em 

24/04/2006 as 00h00min, ambas perante o DETRAN da cidade de Porto 

dos Gaúchos/MT, fato que causa estranheza, em razão de residir nesta 

urbe há mais de vinte anos, não havendo motivo para a transferência ter 

sido realizada em outra cidade. Ao final, reitera que perante os órgãos de 

trânsito nunca foi proprietário do veículo em comento, razão pela qual 

requer a extinção do crédito tributário e formula pedido liminar de 

suspensão dos efeitos do protesto levado a efeito pela Certidão n.º 609, 

do 2º Ofício de Protesto de Títulos de Tabaporã/MT. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem, sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O Código de Processo 

Civil assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. In casu, 

analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos trazidos com a inicial, não se vislumbra a existência dos 

requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela de urgência. Isto 

porque, o autor sustenta a ocorrência de fraude, provocada por terceiros, 

afirmando que não chegou a promover a transferência do veículo para 

seu nome junto aos órgãos de trânsito, no entanto, tal providência 

ocorreu, dando azo aos débitos originados pelo veículo no período em que 

permaneceu em sua titularidade. Em que pese tal afirmação, o autor 

confirma que, durante certo lapso temporal, o veículo lhe pertenceu, tendo 

alienado ao atual proprietário. Desse modo, embora o autor afirme que a 

transferência ocorreu mediante fraude, tem-se que, até mesmo o 

vendedor, ou seja, o proprietário anterior ao autor, pode comunicar a 

transferência de propriedade ao órgão de trânsito, tal como leciona o art. 

134 do CTB. Logo, antes da necessária dilação probatória, não há como 

deliberar o pleito autoral que, não preenche os pressupostos 

autorizadores da concessão da liminar. Ora, não se tem elementos 

indicativos de que o débito que deu azo ao protesto é, na integra indevido, 

de modo que, imperioso o indeferimento do pleito liminar. Sobretudo pelo 

fato que o autor confirma que adquiriu o veículo e permaneceu por certo 

lapso temporal, não havendo como desconsiderar tal informação que, até 

o presente momento, se identifica com as informações obtidas no extrato 

do DETRAN, anexado a exordial. Registre-se aqui que, embora o autor 

afirme que o débito que deu azo ao protesto se refere a Certidão de Dívida 

Ativa em razão do não pagamento do IPVA do veículo em comento, não há 

nos autos documento hábil a comprovar tal informação, fato que corrobora 

com o indeferimento do pedido liminar. Os documentos acostados aos 

autos não demonstram com precisão as alegações fáticas do autor, não 

havendo certeza sobre o direito aventado, sendo imperioso o 

indeferimento da medida pleiteada urgentemente, ante a inexistência de 

probabilidade do direito, instituída pelo Código Processual Civil. Na análise 

acurada do caso em tela não foi possível aferir a probabilidade do direito 

do requerente, eis que este não logrou êxito em demonstrar que as 

informações prestadas pelo DETRAN se baseiam em fraudes. Logo, 

mostrando-se necessária a dilação probatória do feito para melhor 

embasamento da demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante 

da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo legal, apresente defesa nos autos, bem 

como, se manifeste sobre os documentos inerentes ao prontuário do 

veículo utilitário marca Ford, modelo Versailles 2.0 GL, Renavam 

556628500, ano 1992/93, cor Prata, Placa MCL-0914, fazendo constar as 

advertências legais em caso de decurso do prazo sem manifestação. Uma 

vez decorrido o prazo que assiste ao requerido, sendo apresentada 

contestação, certifique e intime o requerente para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal. Oportunamente tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito
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VALDENIR MATOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000577-26.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

VALDENIR MATOS LIMA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária para 

concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural – Com Pedido 

de Tutela de Urgência, ajuizada por VALDENIR MATOS LIMA, em face do 

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sustenta o autor, em síntese, que preenche os 

requisitos necessários para a concessão do benefício, argumenta que 

sua condição de segurado é incontestável, bem como, para comprovar 

suas alegações juntou alguns documentos, dentro os quais o 

indeferimento do pedido administrativo. Motivo pelo qual postula, em sede 

de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, e uma vez preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

exordial. No que tange à tutela de urgência, não se visualizam nos autos 

os elementos necessários à sua concessão, posto que o pedido veio 

instruído apenas com início de prova material, sendo o conjunto probatório, 

até então encartado aos autos, insuficiente para o deferimento liminar do 

pedido, não estando preenchidos os requisitos exigidos para a concessão 

do benefício a título de trabalhador rural em regime de economia familiar. 

De fato, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Sendo 

que, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

inteligência do § 3º do art. 300 do NCPC. In casu, a probabilidade do direito, 

ao menos no presente momento não foi demonstrada no bojo dos autos, 

posto que a prova documental colacionada indubitavelmente necessita de 

maior dilação probatória para a análise da verossimilhança das alegações 

da parte requerente. O raciocínio ora desenvolvido melhor se visualiza no 
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entendimento jur isprudencial  abaixo ementado:  "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[1]". (destaque acrescido) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer quanto às alegações esposadas na 

inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima colacionados, a 

prova material, por si só, não versa sobre todos os aspectos do benefício 

pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido por algum tempo o 

trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um dos requisitos para o 

recebimento do pretendido benefício. Desse modo, INDEFIRO a Tutela de 

Urgência pleiteada pela parte Requerente VALDENIR MATOS LIMA, ante o 

não preenchimento dos pressupostos autorizadores, a teor do disposto no 

art. 300 do CPC. No mais, CITE-SE o Requerido, por meio de remessa 

postal (convênio INSS e TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal. Com 

a chegada da contestação, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Às providências Rafael Depra Panichella Juiz de Direito [1] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-58.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000549-58.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

MILTON LIMA DOS SANTOS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, ajuizada por Milton Lima dos 

Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambas 

devidamente qualificados nos autos. Na inicial a parte autora afirma, em 

síntese, que preenche os requisitos necessários ao benefício, visando 

comprovar sua incapacidade laborativa e sua condição de segurada, 

acostou aos autos atestados médicos, exames e indeferimento do pedido 

na via administrativa. Ao final, faz uma série de considerações sobre o 

instituto do benefício pleiteado, requerendo a concessão da tutela 

antecipada e imediata produção da prova. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO, a presente, exordial. 

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança. In casu, a prova inequívoca 

ensejadora da verossimilhança, ao menos no presente momento não foi 

demonstrada de maneira robusta no bojo dos autos, posto que a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da verossimilhança das alegações da parte 

requerente, visando aferir a permanência da incapacidade do requerente 

em exercer funções laborais. É certo que os atestados médicos trazidos 

aos autos não substituem a prova pericial. Desse modo, cercando-me dos 

cuidados que o caso requerer, visando decidir com maior segurança, 

DEFIRO PARCIALMENTE a Tutela de Urgência pleiteada pela parte 

Requerente, determinando a realização imediata de prova pericial, para 

constatar a incapacidade laborativa do autor e o grau, nomeio como Perito 

Judicial o Ilustre, Dr. Antonio Maro Peña, Médico Clínico Geral, podendo ser 

localizado no Hospital Municipal de Tabaporã. Arbitro os honorários 

periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em conformidade com a 

Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, 

bem como seja realizado o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa 

resolução. Intimem-se as partes para, querendo, indique assistentes 

técnicos e formule quesitos no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

encaminhar ao perito os quesitos de fl.13 e, os demais indicados pelas 

partes. O juízo desde já formula os seguintes quesitos: 1-Qual a idade 

atual do (a) autor (a)? 2- O (a) autor (a) é portador (a) de algum tipo de 

deficiência ou patologia? Em caso positivo, qual(is), com os respectivos 

códigos (CID). É possível tratamento? 3-Havendo qualquer tipo de 

deficiência por parte do (a) autor (a), é possível afirmar-se que a mesma 

incapacite o autor de exercer suas funções laborais? 4-Diga o Sr. Perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação específica para o 

diagnóstico declinado. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de 

outros demais quesitos, forneça o Cartório Judicial cópia dos quesitos 

acima ao Senhor Perito que deverá designar dia e hora para realização da 

perícia, devendo comunicar este juízo com antecedência mínima de 60 

(sessenta dias). Comunicada a data, intimem-se as partes para que 

possam acompanhar a realização da perícia. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente da data, horário e local da perícia, para comparecimento, 

Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias. CITE-SE o Requerido, para querendo, contestar a 

ação no prazo legal. Com a chegada da contestação, intime-se a parte 

requerente para apresentar impugnação. Após, voltem-se os autos 

novamente conclusos, para outras deliberações. Expeçam-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000023-57.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES PEZZOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000023-57.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: MOISES PEZZOTTI 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em 

desfavor de MOISES PEZZOTTI, qualificado nos autos. Em síntese, aduz a 

requerente que, é credora do requerido do valor de R$ 32.434,12 (trinta e 

dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos), decorrente do 

Contrato de Alienação Fiduciária, sendo que, o requerido ofereceu em 

garantia fiduciária, o bem descrito na inicial. Narra ainda que o requerida 

deixou de pagar a obrigação a partir de 25/10/2019, estando assim o título 

inadimplente, cuja mora fora devidamente comprovada, pela inclusa 

notificação extrajudicial, gerando assim, o direito à busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente. Por fim, informa que o débito atualizado 

perfaz o montante de R$ 32.434,12 (trinta e dois mil quatrocentos e trinta e 

dois reais e doze centavos). O contrato está regularmente formalizado 

entre as partes, bem como, a mora comprovada pela notificação 

extrajudicial encaminhada no endereço do requerido, constando como 
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recebida pelo próprio requerido em 23/12/2019. É o relatório. Fundamento 

e decido. Para que a parte postule a concessão de provimento Liminar é 

necessário que efetivamente, demonstre a existência de um direito a ser 

tutelado na ação principal e o risco que a demora do provimento 

jurisdicional poderá causar à parte que tenta se socorrer. Os documentos 

acostados aos autos comprovam a legitimidade e interesse da parte 

autora para propor a presente ação, bem como, probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estes últimos, 

pressupostos essenciais para o deferimento da medida liminar. Pois bem, 

convém deixar consignado que a concessão de liminar, em casos que 

tais, perpassa apenas por uma cognição superficial, com os fundamentos 

e as provas constantes da petição inicial, da probabilidade do direito, 

assim como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se 

concedida apenas ao final da lide. Posto isto, verificando estarem 

presentes os requisitos ensejadores da espécie DEFIRO A LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial expedindo-se o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos do 

representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade 

de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado 

do veículo, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita 

na inicial, mais custas, despesas e honorários advocatícios. Consoante 

estabelece o art. 101, § 9º da Lei 13.043/2014, procedo a restrição e 

anotação da busca e apreensão, do veículo descrito na inicial, via 

RENAJUD nos termos do art. 101, § 9º da Lei 13.043/2014. Após, 

concretizada a apreensão voltem-se os autos novamente conclusos para 

a retirada do gravame. Não sendo localizado o veículo nesta Comarca, a 

parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde 

foi localizado, com vistas à sua apreensão, bastando que em tal 

requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o 

caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo, nos termos do art. 3º, parágrafo 12 do Decreto-Lei 911/69 

alterado pela Lei n. 13.043/14. Colaciono o entendido do E. TJMT. 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - MORA CARACTERIZADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL EM 

TRAMITE EM OUTRO ESTADO - IRRELEVÂNCIA - REQUERIMENTO EM 

COMARCA DISTINTA COM OBJETIVO DE APREENDER O VEÍCULO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LISTISPENDÊNCIA - MERA PETIÇÃO DE 

REQUERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo (Art. 3º, § 12 do Decreto Lei 911/69). Tal requerimento não encerra 

em ação autônoma, como quer fazer crer o apelante. O ajuizamento de 

demanda revisional não obsta, por si só, a busca e apreensão do veículo 

financiado, nos termos da Súmula nº 380 do STJ. (Ap 57343/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016). Grifei. Após o 

cumprimento da medida, CITE-SE a requerida para apresentar contestação 

em 15 (quinze) dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 

Caso não efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. Por ocasião do cumprimento do mandado de busca 

e apreensão deverá o requerido entregar o documento de porte 

obrigatório e de transferência do automóvel. Para efeito de pagamento da 

dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor total do débito. Defiro os benefícios do artigo 212, §1º e 2º, 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Intimem-se. Às providências. Tabaporã/MT, 10 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-33.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA SESINANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000044-33.2020.8.11.0094 Assunto: [Alienação 

Fiduciária] Autor: BANCO FINASA BMC S.A. Requerido: JOAO MARIA 

SESINANDE Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a guia das 

custas e despesas processuais não acompanhou o presente feito, bem 

como seu respectivo comprovante de pagamento. Destarte, intime-se o 

requente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a Guia 

das Custas Judiciais, acompanhada do respectivo comprovante de 

recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição dos autos do 

processo, nos termos do art. 290 do CPC. Ultrapassado o aludido prazo, 

com ou sem manifestação da parte requerente, certifique-se e tornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Tabaporã-MT, 17 

de janeiro de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-69.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDERLEI DANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000600-69.2019.8.11.0094 POLO ATIVO:ANDERSON 

ANDERLEI DANZER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Tabaporã - CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . CUIABÁ, 19 

de dezembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-96.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SATELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000001-96.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:IRENE SATELES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã - CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . CUIABÁ, 8 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-66.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000003-66.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã - 

CONCILIAÇÃO Data: 18/02/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS 

ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-96.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SATELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000001-96.2020.8.11.0094. REQUERENTE: IRENE SATELES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 320 e art. 321, 

ambos do CPC, emende a inicial, juntando aos certidão oriunda dos 

cadastros de proteção ao crédito, emitida em data atualizada, bem como, 

especifique os termos do acordo que afirma ter pactuado com a requerida, 

juntando cópia ou número do protocolo de atendimento. Uma vez 

ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-16.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Impulsionamento por Certidão Processo: 

1000513-16.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 9.980,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, 

com a finalidade de intimar as partes, nas pessoas de seus advogados, 

acerca da audiência de Conciliação designada para 11/02/2020, às 

17:00horas, à ser realizada nas dependências do Fórum desta Comarca. 

TABAPORÃ, 13 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-46.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO CASTALDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000069-46.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:MIGUEL 

ANTONIO CASTALDO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AGNALDO VALDIR PIRES POLO PASSIVO: MULTITECH COMERCIO DE 

INFORMATICA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Tabaporã - CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, 

QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 . CUIABÁ, 16 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22148 Nr: 256-81.2014.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:7389

 Vistos e examinados os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrados sob nº 256-81.2014.811.0094, Código 22148, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face de VALDIR HENNING.

S E N T E N Ç A

1. RELATÓRIO

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a suposta 

prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei Federal n.º 

9.605/98, supostamente praticado por VALDIR HENNING.

A denuncia foi recebida em 19/11/2015 (fls. 111), sendo que, o feito se 

encontra em fase de instrução.

O Ministério Público se manifestou às fls. 784 pela pesquisa de endereço 

da testemunha faltante.

 É o relatório.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

Cabe inicialmente verificar a ocorrência da prescrição por ser matéria de 

ordem pública (art. 61 do CPP) e, em decorrência do lapso temporal do 

trâmite processual, verificar a ocorrência da prescrição em relação aos 

delitos.

 A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em virtude de não ter 

sido exercido dentro do prazo legal, ou seja, diante da inércia do Estado, 

ocorre a extinção da punibilidade. No presente caso, por estar se 

analisando o período compreendido entre a data da consumação do crime 

(em regra) e, antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, será verificada a prescrição da pretensão punitiva (art. 109 

do CP).

Nesse sentido, deve-se atentar que a prescrição, em relação ao concurso 

de crimes, deve ser analisada em relação a cada delito isoladamente, de 

sorte que a soma ou o aumento das penas não serão considerados para o 

cálculo do prazo prescricional (art. 119 do CP e Súmula 497 STF).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1579 de 1782



 Outrossim, na prescrição da pretensão punitiva, em especial da 

prescrição em abstrato, deve-se levar em atenção o termo inicial da 

contagem (em regra a consumação do delito), bem como os fatos 

interruptivos (Art. 117 do CP) e a pena abstrata prevista com os 

respectivos prazos (art. 109 do CP).

 Trazendo as informações e regramentos ao presente caso, passa-se a 

análise quanto à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ou 

em abstrato, do delito narrados na inicial.

 Quanto ao delito imputado no art. 46, da Lei Federal n.º 9.605/98, cuja 

pena máxima abstratamente cominada é de detenção de um ano, levando 

o prazo prescricional para quatro anos (art. 109, V, do CP).

Portanto, desde o recebimento da denuncia, que se deu em 19/11/2015 

(fls. 111) até a presente data, decorreu prazo superior a quatro anos, sem 

que houvesse qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo, sendo a 

prescrição e extinção da punibilidade em relação ao sobredito delito 

medida imperiosa, nos termos do Artigo 107, IV, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Isto posto, considerando que em relação ao delito previsto no art. 41, 46, 

parágrafo único, da Lei Federal n.º 9.605/98 ocorreu o advento da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109 do Código Penal pátrio, e com 

fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, 

com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE de VALDIR HENNING pelo advento da Prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal (artigo 

974 e 1453 da CNGC).

Sentença absolutória, basta a intimação do advogado, nos termos da 

CNGC.

Após trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com 

as comunicações e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21413 Nr: 781-97.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Bortolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:21910/O

 (...) DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do denunciado MARCELO BORTOLIN pelo 

advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, a fim de que esta 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera 

origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).No mais, de 

com a Tabela XIX da OAB/MT, fixo em 09 (nove) URHs os honorários do D. 

Causídico nomeado às fls. 65. EXPEÇA-SE a competente 

certidão.Sentença absolutória, basta a intimação do advogado, nos termos 

da CNGC, contudo, não havendo patrono, expeça-se mandado de 

intimação do denunciado e, na hipótese deste se encontrar em local 

incerto e não sabido, fica desde já autorizada a intimação por editalApós 

trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as 

comunicações e anotações necessárias.Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-70.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000587-70.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ALZIRA SILVERIO 

FRANCESCHINI REQUERIDO: CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Em síntese, a reclamante 

aduz que em 22/04/2019 firmou com a requerida um negócio jurídico 

consistente na compra e venda de um veículo automotor da Marca/Modelo 

FIAT STRADA CD 1.6, Ano 2012/13 de cor vermelha. Alega que ao chegar 

no estabelecimento comercial da requerida foi atendida pelo gerente, 

contudo, no momento da negociação acabou passando mal e, quando se 

recordou, havia finalizado a compra. Afirma que como forma de 

pagamento transferiu à requerida o veículo de Marca/Modelo 

Chevrolet/Blaser, de sua propriedade, no valor de R$20.000,00 (vinte mil 

reais), porém, aludido veículo é avaliado em R$ 28.233,00 (vinte e oito mil 

duzentos e trinta e três reais). Sendo que, para pagamento do 

remanescente assumiu uma dívida consubstanciada em Nota Promissória 

emitida pela requerida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao passo 

que, o remanescente foi financiado junto a BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e 

um reais) cada. Desse modo, verbera que assumiu uma dívida no total de 

R$ 65.368,00 (sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais), 

quando, o veículo adquirido é avaliado em R$ 37.113,00 (trinta e sete mil 

cento e treze reais), isto porque, estava sem condições, devido a um mal 

súbito, gerando prejuízos desde a aquisição. Requer-se, portanto, o 

deferimento da tutela de urgência, para fins de suspender o pagamento 

periódico das parcelas referentes ao financiamento realizado junto a BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO. Entretanto, sabe-se que a tutela de urgência 

deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a 

ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos 

de definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. In casu, 

analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos trazidos com a inicial, não vislumbro a existência dos 

requisitos exigidos pela lei para o deferimento da tutela antecipada. Isto 

porque, a autora confirma que esteve no estabelecimento comercial da 

requerida e, negociou o veículo Marca/Modelo FIAT STRADA CD 1.6, Ano 

2012/13 de cor vermelha, sendo formalizada a negociação que, agora, 

passados praticamente oito meses, se insurge afirmando que sofreu de 

um mal súbito na oportunidade em que firmou o contrato de compra e 

venda. Não se mostra plausível a tese em que a autora baseia sua 

pretensão, ao menos em sede de cognição sumária, não havendo certeza 

sobre o direito aventado, sendo imperioso o indeferimento da medida 

pleiteada urgentemente, ante a inexistência de probabilidade do direito, ora 

instituída pelo novo Código Processual Civil. Ora, a suspensão das 

prestações mensais objeto de um contrato de financiamento formalmente 

anuído pela devedora requer prova robusta da probabilidade do direito, 

fato inocorrente no caso dos autos. Nem mesmo a tese de que os valores 

das prestações atingem cerca de 80% (oitenta por cento) do total da 

aposentadoria merece prosperar, isto porque, era de conhecimento da 

autora sua renda no momento da negociação, tendo afirmado que seu 
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desejo era adquirir o carro, estando ciente da obrigação contraída, não 

podendo se valer da alegação de que não estava bem de saúde, ao 

menos não em sede de cognição sumária. Anote-se que a autora não trás 

aos autos nenhum histórico médico de problemas de saúde inerente à 

época da negociação, os quais seriam, em tese, capazes de prejudicar 

seu poder de compreensão. Nem mesmo comprova que usou ou passou a 

fazer uso de medicamentos em período correspondente aos fatos. Na 

análise acurada do caso em tela não foi possível aferir a probabilidade do 

direito do requerente, sendo de rigor o indeferimento. Logo, mostrando-se 

necessária a dilação probatória do feito para melhor embasamento da 

demanda, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da ausência dos 

requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Cite-se a parte Reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada à 

audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), 

presumindo-se como verdadeiros todos os fato alegados na inicial pela 

parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei 

n.º 9.099/95), bem como a ausência da parte reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-69.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDERLEI DANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000600-69.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ANDERSON ANDERLEI 

DANZER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários a comprovação de suas alegações. 

Em síntese, aduz o requerente que é titular da Unidade Consumidora n.º 

6/1285538-3, e no mês de dezembro de 2019 recebeu uma fatura com 

valor exorbitante, não condizente com a média de consumo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Relata que a fatura em discussão é no valor de R$ 

1.318,06 (um mil trezentos e dezoito reais e seis centavos), sendo 

realizada uma reclamação administrativa de tal montante, porém, nada 

restou esclarecido. Pugna então, pela antecipação da tutela para que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de 

energia elétrica, bem como, de inserir seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito, com relação ao débito discutido nesses autos. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque o requerente comprova que sua média de 

consumo, durante todo o ano de 2019, era de aproximadamente R$200,00 

(duzentos reais), contudo, a fatura com vencimento em dezembro/2019 

apresenta o total de R$ 1.318,06 (um mil trezentos e dezoito reais e seis 

centavos). E, muito embora o requerente tenha discutido tal cobrança, 

ainda na esfera administrativa, a requerida se absteve de prestar 

informações inerente ao lançamento. Já o perigo da demora é evidente, 

pois, ninguém pode ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que 

advém à pessoa que tem seus dados negativados, bem como, se vê 

ameaçada de ter os serviços de energia elétrica suspensos. Noutro giro, 

tem-se que no presente caso se mostra prudente o requerente prestar 

caução, isto porque, embora devidamente comprovada a média de 

consumo da Unidade Consumidora n.º 6/1285538-3, há necessidade de 

maior dilação probatória para elucidar o caso. Destarte, o caso em apreço 

permite o deferimento do pleito, uma vez que no caso de eventual 

improcedência da demanda, a requerida passa a ter o direito de exigir 

recebimento do que lhe é devido, e assim, este já estará quitado pela 

caução. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela de urgência, 

CONDICIONADA ao depósito de caução no valor de R$ 1.318,06 (um mil 

trezentos e dezoito reais e seis centavos), correspondente ao montante 

descrito na fatura litigada. Uma vez comprovado nos autos o depósito em 

juízo da caução, certifique e, INTIME a requerida para que se ABSTENHA 

de interromper os serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora 

n.º 6/1285538-3, bem como, se ABSTENHA de incluir o nome do 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito, com relação ao débito 

discutido nesses autos. Sem prejuízo do exposto, cite-se a requerida para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 02/2020/DF

 A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito em 

Substituição Legal na Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a escala anual de férias dos servidores lotados na 

Comarca de Tapurah.

RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor ROGÉRIO SOARES DE BARROS, matrícula 38495, 

Técnico Judiciário, 10 (dez) dias de férias referentes os exercício de 

2019, no período de 20 a 29 de janeiro de 2020.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1001258-51.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (PARTE AUTORA)
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Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH VARA ÚNICA DE TAPURAH AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, 

CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo 

do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MELISSA DE LIMA ARAÚJO PROCESSO n. 

1001258-51.2019.8.11.0108 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Contra a 

Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

(1268) POLO ATIVO: Nome: DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH 

Endereço: AVENIDA PARANÁ, 1749, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, 

CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 Nome: EDINEIA PEREIRA DE 

LIMA Endereço: AVENIDA GOIÁS, 2667-S, JARDIM IMPERIAL, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: THIAGO DOS 

SANTOS Endereço: RUA DOS IPÊS, 272, SÃO CRISTÓVÃO, TAPURAH - 

MT - CEP: 78573-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE, 

acima qualificada, para ciência das medidas protetivas impostas, de 

acordo com decisão abaixo: 1) Proibição do agressor se aproximar da 

ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 300 (trezentos metros) entre estes e o agressor; 2) Proibição 

de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação, em especial telefones, aplicativos de conversas, 

redes sociais e congêneres; 3) Proibição de frequentar a residência da 

ofendida, seu trabalho e locais de frequência usual da ofendida, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida; Cientificando-o de 

que o descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a sua 

imediata prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006). 

Despacho/Decisão: V I S T O S. Cuida-se de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor de EDINEIA PEREIRA DE LIMA, em tese, vítima 

de situação de violência doméstica por THIAGO DOS SANTOS. Narra a 

vítima, em síntese, que seu ex-cônjuge, supostamente inconformado com 

o termino do casamento, passou a perseguir a vítima, fazendo ostensivas 

rondas em frente aos seus locais de frequência. Ressalta, ainda, que na 

data dos fatos teria atingido a vítima com sua motocicleta, relatando ter 

sofrido lesões. (conforme termo de declaração id n.º 27256323 – página 

05) A vítima manifestou o desejo de não representar em desfavor do autor 

dos fatos, conforme termo de renúncia de id n.º 27256323 – página 09. É 

o relato do necessário. DECIDO. Anote-se, inicialmente, que entre todos os 

tipos de violência existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente 

familiar é uma das mais cruéis e perversas, seja qual for o grau de 

parentesco entre os envolvidos. A narrativa constante dos autos denota 

clara situação de risco a que foi exposta a requerente, visto que seu 

ex-cônjuge demonstra comportamento de inconformismo com o termino do 

relacionamento, vez que, seu ex-cônjuge, vem, supostamente, 

perseguindo a vítima demonstrando inconformismo com o termino do 

relacionamento. Portanto, no caso em discussão, verifico a presença de 

elementos autorizadores da atuação estatal e a tutela jurisdicional no 

sentido de garantir a integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada 

por intermédio de instrumentos próprios para coibir a concretização dos 

riscos que está sofrendo. À vista do que foi relatado pela vítima, entendo 

que está configurada a situação de iminente risco de violência, já que, 

segundo os relatos da ofendida, o agressor sem motivo aparente, 

inconformado com o término do relacionamento, teria feito ameaças 

colocando em risco a vida da vítima, gerando grande transtorno a 

declarante. A conduta perpetrada pelo suspeito demonstra risco à vítima, 

caracterizando a cognição sumária própria das tutelas de urgência, o que 

justifica a proibição do agressor em se aproximar ou manter contato com a 

vítima e seus familiares. Neste ponto, é importante frisar que a palavra da 

vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar é de suma 

importância, já que, em regra, a violência ocorre, na maioria das vezes, 

dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER – DELITO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA 

A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO 

RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM 

HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – 

RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença condenatória 

quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos 

depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se 

tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a 

mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. 

(Apelação Criminal nº 122.516/2015, Relator: Des. Juvenal Pereira da 

Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 

27/11/2015).” Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (artigo 

5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006), bem como a 

imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento do presente pedido é necessário, a fim de resguardar a 

incolumidade física e psíquica da requerente. Ademais, evidencia-se a 

necessidade da aplicação das medidas protetivas, precatando a 

incolumidade da agredida e colocando freio nos arroubos de 

agressividade do acusado. Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da 

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), concedo à ofendida 

as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor, THIAGO DOS 

SANTOS, as seguintes medidas de urgência: 1) Proibição do agressor se 

aproximar da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância de 300 (trezentos metros) entre estes e o agressor; 2) 

Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação, em especial telefones, aplicativos de 

conversas, redes sociais e congêneres; 3) Proibição de frequentar a 

residência da ofendida, seu trabalho e locais de frequência usual da 

ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, cientificando-a de 

que, caso THIAGO DOS SANTOS descumpra qualquer das medidas acima 

impostas, deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo 

o Fórum local para a adoção das medidas pertinentes. Intime-se o 

requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de 

quaisquer dessas medidas ensejará a sua imediata prisão preventiva 

(artigo 20 da Lei nº 11.340/2006). Caso não seja encontrado, intime-o por 

edital. Insta consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem 

ser revistas a qualquer momento, bem como, outras poderão ser 

aplicadas, previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da 

ofendida ou as circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 

1º). Notifique-se imediatamente a vítima, consoante previsão do artigo 21 

da Lei nº 11.340/2006. Cientifiquem-se o Ministério Público e a Delegada da 

Polícia Civil, inclusive para fins de controle do cumprimento da ordem. 

Considerando que a vítima narrou ter sofrido lesões, em decorrência do 

choque mecânico com a moto do ofensor, o que teria deixado 

escoriações, oficie-se a autoridade policial para que apresente o auto de 

exame de corpo de delito. Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 

11.340/2006, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome 

ciência desta decisão. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo De Lucas do Rio 

Verde/MT para Tapurah/MT, 10 de novembro de 2019. Melissa de Lima 

Araújo. Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ALESSANDRA NEVES DE SOUSA, digitei. TAPURAH, 18 de dezembro 

de 2019. (Assinado Digitalmente) Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001144-15.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & COUTINHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

JOEL LUIZ ANTUNES DE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE BARBIERI (REQUERIDO)

 

Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-13.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO JUCHEN (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado, bem como 

para em mesmo prazo efetuar o recolhimento da guia correspondente a 

expedição da certidão premontória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000041-70.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR SANAGIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DAVI BORTOLI OAB - RS66539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ROGERIO FIUT (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 30 dias, comprovar nos autos o recolhimento das taxas 

e custas processuais de distribuição da presente Carta Precatória, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, bem como para em mesmo prazo 

efetuar o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia 

emitida no endereço , link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo 

de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah, 11 de setembro de 2019. Carlyne Ortiz Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000425-33.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRASSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTENOR DE MELO LEITE OAB - RS31210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BECKER (REQUERIDO)

NERI FATIMA MARCHIORETTO BECKER (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de notificação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001104-33.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI LEFF (REQUERIDO)

TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001024-69.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA TEREZA DEPIERI CAPPELLARI (REQUERIDO)

ADELIR CAPPELLARI (REQUERIDO)

 

Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001320-91.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VERONESE EBERTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Sob orientação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Bruno César 

Singulani França, designo audiência de conciliação, a ser realizada em 
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18/03/2020, às 14 horas, promovendo-se a intimação das partes para 

comparecer ao ato devidamente assistidas. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001071-43.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. J. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH VARA ÚNICA DE TAPURAH AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, 

CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA PROCESSO n. 

1001071-43.2019.8.11.0108 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Dissolução]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: KALYANY PEREIRA DA SILVA 

Endereço: Estrada Rural, 0, 66-984384054, Agrovila Simione, ITANHANGÁ 

- MT - CEP: 78579-000 POLO PASSIVO: Nome: WALMOR DE JESUS 

CHAVES Endereço: Estrada Ângela, Km 5,5, Penitenciária Dr. Osvaldo 

Florentino Leite Ferreir, Zona Rural (Região Sul), SINOP - MT - CEP: 

78550-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o 

Ministério Público Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como 

fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC), conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. TAPURAH, 14 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000944-08.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYF ROBERTO TIRLONI (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de busca e 

apreensão.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-23.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BARBIERO & BARBIERO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FANTINATO VIEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de citação, 

bem como o recolhimento da respectiva guia para expedição de certidão 

premonitória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001018-62.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA BELDA SOMENZARI (EXECUTADO)

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

HENRIQUE SOMENZARI FILHO (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-86.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA VANIA DE OLIVEIRA VIEIRA (EXECUTADO)

CRISTIANO VIEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

VOLMIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000415-86.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: 

VOLMIR DE OLIVEIRA, CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CRISTIANO 

VIEIRA DE OLIVEIRA, SILVANA VANIA DE OLIVEIRA VIEIRA Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por Agroinsumos Comercial 

Agrícola Ltda. Em desfavor de Volmir de Oliveira, Cleusa dos Santos de 

Oliveria, Cristiano Vieira de Oliveira e Silvana Vania de Oliveira Vieira, 

todos devidamente qualificados na inicial. As partes firmaram acordo, 

conforme se verifica no id. 21849039. É o relato. Decido. Compulsando os 

autos verifico que as partes entabularam acordo e requerem a sua 

homologação. Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistente em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 
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HOMOLOGO, para que produzam seus legais e jurídicos efeitos, o acordo 

de vontades realizado pelos interessados, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, SUSPENDO o 

curso do feito até integral cumprimento do pactuado. Custas pelos 

executados, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos 

honorários de seus advogados, conforme pactuado no acordo. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se.. Dispensado o registro, pelo provimento 

42/2008/GGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tapurah/MT, 18 de 

dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-03.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX DAMIAO VIZZOTTO (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de citação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001233-38.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARZENIO JOAO KUZNIEWSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH Processo: 1001233-38.2019.8.11.0108 Impulsionamento por 

Certidão Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, 

por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o 

complemento do depósito da diligência, por meio da Guia emitida no 

endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar 

o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o mandado, vez que foi recolhido diligência para cumprimento de 

ato no centro da cidade de Tapurah, quando o local de cumprimento é 

município de Itanhangá/MT. Tapurah, MT, 15/01/2020 JUCILEINE KREUTZ 

DE LIMA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001150-22.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ROHSLER (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000673-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRI & TRAMONTINI LTDA - ME (REU)

 

Sob orientação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Bruno César 

Singulani França, designo audiência de conciliação, a ser realizada em 

18/03/2020, às 15horas, promovendo-se a intimação das partes para 

comparecer ao ato devidamente assistidas. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000185-44.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES MALHEIROS OAB - 702.425.351-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos para intimação do Requerido Edvaldo Costa Misael, 

por intermédio de seu procurador, para tomar ciência de Laudo Pericial de 

Exame de DNA (ID: 28008936).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001201-33.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SIQUEIRA LEITE (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de citação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001252-44.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (EXECUTADO)

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado. Tapurah/MT#

{dataAtual} Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001015-10.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO RODRIGUES (EXECUTADO)

LUIS ODONE SILVA FORTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1001015-10.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 17 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001125-09.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VINCENSI DONATO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1001125-09.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah/MT, 20 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-32.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENARDO EICKHOFF (EXECUTADO)

NOEMIA CIMA EICKHOFF (EXECUTADO)

LUIZ UMBERTO EICKHOFF (EXECUTADO)

DANIELLE BAUMEL EICKHOFF (EXECUTADO)

LEONARDO EICKHOFF (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ EICKHOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1000244-32.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de intimação dos executados para declinarem o endereço 

requerido na petição ID 27338557 ou mandado de penhora do imóvel 

indicado, apresentando para tando certidão atualizada do CRI. 

Tapurah/MT, 20 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-84.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE FADIGA OAB - SP139961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1001023-84.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 20 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001013-40.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ODONE SILVA FORTES (EXECUTADO)

GILMAR SILVA FORTES (EXECUTADO)

IVO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1001013-40.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 20 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001014-25.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SILVA FORTES (EXECUTADO)

IVO RODRIGUES (EXECUTADO)

LUIS ODONE SILVA FORTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1001014-25.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 
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de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 20 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-04.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRINS FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA MAYUMI MIYAHARA OAB - SP180734 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO HIROSHI MIYAHARA OAB - SP155597 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FERRAZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1000802-04.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 20 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000803-86.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRINS FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA MAYUMI MIYAHARA OAB - SP180734 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO HIROSHI MIYAHARA OAB - SP155597 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS REINALDO TIRLONI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1000803-86.2019.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link 

do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante 

de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o 

mandado de citação. Tapurah/MT, 20 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000368-15.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO GALVAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000368-15.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA RÉU: ALVARO GALVAN VISTOS, ETC. Cuida-se 

de AÇÃO MONITÓRIA, movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

ALVARO GALVAN. Como se depreende do petitório carreado ao ID n.º 

20401659 – pp. 01/07, as partes transigiram amigavelmente, motivo pelo 

qual se pleiteia a homologação do acordo e suspensão do feito durante o 

período concedido para seu cumprimento. É a síntese necessária. Decido. 

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, o que faço com fundamento no artigo 487, III, 

alínea “b” do CPC. Nos termos do artigo 922, do CPC, declaro SUSPENSO 

os autos, durante o prazo concedido pelo exequente para que o 

executado cumpra voluntariamente a obrigação assumida entre as partes. 

EXPEÇA-SE o respectivo Termo de Penhora, conforme acordado (Cláusula 

Oitava do ID n.º 20401659 – p. 04), nomeando os proprietários como 

depositários. EXPEÇA-SE ofício para retirada de restrições em nome do 

requerido, aos órgãos de proteção ao crédito. As partes renunciaram ao 

prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e as determinações 

acima, arquivem-se provisoriamente os autos. Custas processuais e 

honorários advocatícios conforme acordado. P. R. I. C. Lucas do Rio 

Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56964 Nr: 609-74.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene de Arruda Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - OAB:OAB/MT 

23001/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls.83/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50667 Nr: 1884-29.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA SOUZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 62/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65734 Nr: 2694-96.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 
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carreado aos autos as fls.74/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52612 Nr: 900-11.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR JOSE LUFT SCHEEREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 134/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62036 Nr: 467-36.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls.75/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 1961-33.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecir Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls.61/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64068 Nr: 1707-60.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ PICOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 87/91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 69904 Nr: 869-83.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Donner de Lorena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal esposada na denúncia para o fim de condenar o réu Adenilson 

Donner de Lorena, vulgo “Gordinho”, pela prática do delito tipificado no 

artigo 171, caput, do Código Penal.Proferido édito condenatório, passo a 

individualizar a pena em concreto, em homenagem ao que preconiza o art. 

5º, XLVI, da CF/88:(...)REGIME INICIAL DA PENA DO ACUSADOFixada 

pena privativa em patamar inferior a 08 anos de reclusão, e inexistindo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2º, “c”, 

do Código Penal, fixo o regime inicial como aberto.Substituição da Pena:Ao 

réu não é cabível a substituição de pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, eis que não preenche o requisito previsto no artigo 44, 

II, do Código Penal, uma vez que possui antecedentes criminais.Também, 

deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 

e seguintes do Código Penal, eis que o condenado é reincidente.DEIXO de 

aplicar a detração eis que a sua incidência não altera o regime inicial de 

cumprimento de pena, cabendo determinada providência ao juízo da 

execução penal. Da medida cautelar – art. 387 §1º do Código de Processo 

PenalTendo em vista que a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento 

de pena aplicado ao acusado Adenilson Donner de Lorena, determino a 

expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Disposições finais: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58841 Nr: 1617-86.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 62/63.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63144 Nr: 1111-76.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH
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 Autos n.º 1111-76.2018.811.0108 - Código 63144.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Márcio Xavier.

AÇÃO PENAL.

Vistos.

Cuida-se de ação penal intentada pelo titular do direito de acusação 

estatal, em que Márcio Xavier foi pronunciado pelo crime descrito no artigo 

121, §2º, IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a 

vítima Gustavo Miranda Passos.

Proferida a decisão de pronúncia (fls. 158/160), a defesa interpôs recurso 

em sentido estrito, postulando pelo afastamento da qualificadora do 

recurso que dificultou a defesa da vítima (fls. 164/167).

Entretanto, em sede de juízo de retratação, não sendo este o entendimento 

desse juízo judicante, mantenho a decisão, por seus fundamentos.

Apresentadas as contrarrazões recursais, no prazo legal, pelo Ministério 

Público, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Lucas do Rio Verde/MT p/ Tapurah/MT, 16 de dezembro de 2019.

Melissa de Lima Araújo.

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60048 Nr: 2371-28.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PINTO DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 127/129.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51271 Nr: 197-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE BARBOSA CARVALHO - 

OAB:OAB/AP 2060

 (...) Destarte, tendo em vista que o executado não cumpriu com o 

pagamento da dívida alimentícia dos meses subsequentes vencidos desde 

o mês de novembro de 2018 e pelos fundamentos expostos acima, 

DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado Valdir Martins, pelo prazo de 30 

(trinta) dias ou até que efetue o pagamento das três últimas parcelas 

vencidas durante o curso do feito.Intime-se a parte exequente para que 

apresente a atualização do débito exequendo.Expeça-se mandado de 

prisão civil, observando que o executado deverá permanecer separado 

dos presos comuns.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.De Lucas do Rio Verde/MT p/ Tapurah/MT, 13 

de dezembro de 2019.Melissa de Lima Araújo.Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21163 Nr: 568-25.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO, NLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC, AB, APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:MT-13844, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - OAB:OAB/MT 

13461-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, 

Vinicius Diogo Schirmer De Paula - OAB:15079

 Autos n. 568-25.2008.811.0108 – código 21163

Vistos.

Cerifique-se quanto ao integral cumprimento da decisão derradeira (fl. 

1203/1206).

Após, conclusos para análise do pedido de baixa da hipoteca judicial.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2019.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52387 Nr: 764-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, SdS, LB, VFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 (...) DEFIRO pedido fls. 122/124 para que seja expedido Carta 

Precatória/Mandado de Penhora, Avaliação e Remoção, que deverá ser 

cumprido no endereço indicado a fl. 115. O Oficial de Justiça deverá: (a) 

constituir como depositário um dos representantes legais da parte 

exequente, advertindo-o do disposto no artigo 161 do CPC, de que o 

depositário responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à 

parte, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no 

exercício do encargo; e que o depositário infiel responde civilmente pelos 

prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da 

imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. (b) caso o 

credor não aceite o encargo de depositário, constituir o próprio devedor 

como depositário; (c) relatar no auto de avaliação minuciosamente o 

estado de conservação do veículo; (d) utilizar a técnica comparativa por 

amostragem de veículos da mesma marca e modelo, tendo como a tabela 

FIPE (http://veiculos.fipe.org.br/) e sites especializados; (e) especificar em 

seu laudo, de forma detalhada, os tratores e colheitadeiras utilizados como 

amostras para a apuração do valor mercadológico. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23559 Nr: 1429-74.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldi Maria Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

10 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24057 Nr: 323-43.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TEODORO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

10 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69358 Nr: 659-32.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:OAB/MT 13.171

 Impulsiono os autos para a intimação da parte requerida, para no prazo de 

5 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 68459 Nr: 399-52.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos n.º 399-52.2019.811.0108 - Código 68459.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Luis Guilherme Lopes dos Santos.

AÇÃO PENAL.

Vistos.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência da testemunha Andressa dos 

Santos Freitas, conforme requerido pelo Ministério Público (fls. 161) e pela 

Defesa (fls. 162), para que surta os efeitos jurídicos e legais.

Por fim, DECLARO encerrada a fase de instrução processual, devendo o 

feito ser remetido com vistas às partes para apresentação de alegações 

finais, a iniciar pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Lucas do Rio Verde/MT p/ Tapurah/MT, 19 de dezembro de 2019.

Melissa de Lima Araújo.

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 944-25.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Almeida, WENDEL AMARAL 

DOS SANTOS, NATANAEL SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Autos n.º 944-25.2019.811.0108 - Código 70138.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réus: João Marcelo de Almeida, Wendel Amaral dos Santos e Natanael 

Santos Silva.

AÇÃO PENAL.

Vistos.

Tendo em vista que resta apenas a oitiva da testemunha Ericles de 

Almeida Oliveira para o fim da instrução penal e, diante da certidão 

negativa de fls. 189, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação 

quanto ao interesse na oitiva da testemunha e, após, à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Lucas do Rio Verde/MT p/ Tapurah/MT, 19 de dezembro de 2019.

Melissa de Lima Araújo.

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 70744 Nr: 1196-28.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Diante de todo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia para o 

fim de condenar o réu Carlos Eduardo Sales de Lima pelo crime descrito 

no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e passo à dosagem da sanção legal a 

ser individualizada na hipótese.(...) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

PENA Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino 

o semiaberto como regime inicial de cumprimento da pena.Substituição da 

Pena:Ao réu não é cabível a substituição de pena privativa de liberdade 

por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e incisos do Código Penal, 

ante ao fato da pena a ele atribuída ser superior a 04 (quatro) 

anos.Também, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, nos 

termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, uma vez que a pena 

atribuída é superior a 02 (dois) anos.DEIXO de aplicar a detração eis que a 

sua incidência não altera o regime inicial de cumprimento de pena, 

cabendo determinada providência ao juízo da execução penal. Da medida 

cautelar – art. 387 §1º do Código de Processo PenalTendo em vista que a 

pena aplicada e o regime inicial de cumprimento de pena aplicado ao 

acusado Carlos Eduardo Sales de Lima, determino a expedição de alvará 

de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 72339 Nr: 1979-20.2019.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS, 

CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA, JEFERSON ARAUJO PEREIRA, 

ALBERT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DE ARRUDA LIMA 

- OAB:OAB/MT 23001/O, Daiane de Faveri kirnev - OAB:MT 24103/O

 (...) Ante o exposto, considerando que o acusado não trouxe aos autos 
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nenhum elemento novo, capaz de afastar a concorrência dos 

pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA de ALBERT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER E 

JEFERSON ARAUJO PEREIRA.Intime-se.Ciência ao Ministério Público e as 

Defesas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.De Lucas do Rio 

Verde/MT p/ Tapurah/MT, 19 de dezembro de 2019.Melissa de Lima 

Araújo.Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 979-82.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fromming

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu 

FRANCISCO FROMMING, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/06. 1ª FASE:Em observância ao princípio constitucional 

da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, XLVI, da CR/88, nos 

termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 

11.343/2006, assinalo que a culpabilidade é normal à espécie. (...) .Diante 

do regime obrigatório fechado para o início do cumprimento da pena e por 

subsistirem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, 

principalmente a garantia da ordem pública, conforme já fundamentado por 

ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nego ao réu 

o direito de recorrer em liberdade.Ao réu não é cabível a substituição de 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 

e incisos do Código Penal, ante ao fato da pena a eles atribuída ser 

superior a 04 (quatro) anos, o que desautoriza a referida 

substituição.Também, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, 

nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, uma vez que a pena 

atribuída ao réu é superior a 02 (dois) anos.DEIXO de aplicar a detração 

eis que a sua incidência não altera o regime inicial de cumprimento de 

pena, cabendo determinada providência ao juízo da execução 

penal.Quanto a destinação dos objetos apreendidos:1)Sobre a droga 

apreendida, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65692 Nr: 2676-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chailton Ribeiro Lustosa, Salatiel Oliveira 

Pontes, Adriano Alves Patrício, LAUDELIRA MATIAS GOMES, CHARLEANE 

RIBEIRO LUSTOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT - OAB:24465/O, 

Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, DEFENSORIA 

PÚBLICADO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:LUCAS, Franciele 

Assis da Silva Ronchi - OAB:MT 26243/O

 Considerando que decorreu o prazo de intimação sem manifestação do 

procurador dos réu, reimpulsiono os autos para promover a intimação do 

procurador dos réus, CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA, ADRIANO ALVES 

PATRICIO e CHARLEANE RIBEIRO LUSTOSA, para no prazo de 05 dias 

apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 10032 Nr: 195-67.2003.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Briskievicz - 

OAB:PR0069599

 Processo n.º 0000195-67.2003.811.0108 (Código: 10032)Denunciado: 

Osmar Cagnini .ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, 

MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

requerente Osmar Cagnini, qualificado nos autos.Conforme Secretaria 

Adjunta de Administração Penitenciária - SAAP, oficie-se o juízo que 

possui estabelecimento prisional, solicitando vaga para recambiamento do 

acusado.Cite-se o acusado.Intime-se o Ministério Público, o acusado e a 

Defesa.Cumpra-se,  servindo a presente decisão como 

mandado/ofício/Carta Precatória, no que couber.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 27 de dezembro de 2019.Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 68032 Nr: 290-38.2019.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBDS, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de modificação de guarda, visitas e forma de pagamento 

dos alimentos promovida por Gabrieli Bianchezzi dos Santos, menor, 

representada por sua genitora, Vanderleia Bianchezzi dos Santos em face 

de Jober Rodrigues da Rocha, qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do procedimento as partes pugnaram pela homologação de 

acordo (fl. 31).

Instado a manifestar-se o Ministério Público opinou pela homologação 

(fl.33).

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses do(a) infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos do 

artigo 200 do Código de Processo Civil/2015.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil/2015.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Sem prejuízo, nomeio como defensora dativa do requerido a Dra. FÁBIA 

CRISTINA WALTER, OAB MT 16136, cujos honorários são posteriormente 

arbitrados, na medida do trabalho desenvolvido.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 19 de dezembro de 2019.

 MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41203 Nr: 1770-95.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Edi Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON EDI VAZ, Cpf: 02071368908, Rg: 

3.770.358, Filiação: Maria Dirce Gonçalves Vaz e Darci Vaz, data de 

nascimento: 09/06/1974, brasileiro(a), natural de Uniao da Vitoria-PR, 

casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO\b0 , acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para \b comparecer à audiência 

de designada\b0 , conforme dados abaixo. \tab\line\b DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Instrução e Julgamento \b0 que se realizará no dia \b 

04/03/2020\b0 , às \b 17h00min\b0 , no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado.

Despacho/Decisão: Autos Código: 41203Vistos.Tendo em vista o teor da 

certidão inclusa (fls. 78), nos termos do artigo 367 do Código de Processo 

Penal, DECRETO a revelia do acusado, eis que alterou seu endereço sem 

comunicar este juízo.Ademais, considerando o ofício nº 163/2019 – 

PROJUS Tapurah incluso, comunicando o gozo das férias regulamentares 

da Promotora de Justiça da Comarca de Tapurah, bem como, a informação 

de que seu substituto legal já possui diligencias ministeriais e solenidades 

designadas na sua titularidade, REDESIGNO a audiência para o dia 

04/03/2020, às 17h00min.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 07 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61340 Nr: 22-18.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mari Terezinha Tirloni Ortolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO VALDIR ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretende produzir, fundamentando acerca 

de sua pertinência, sob pena de indeferimento, ou requerendo o 

julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52554 Nr: 876-80.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE DA SILVA WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação quanto ao teor do oficio encaminhado pelo 

médico perito a fl. 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68459 Nr: 399-52.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Código 68459 – Autos n. 399-52.2019.811.0108.

 Despacho

Vistos, etc.

Conforme ofício retro a Defensoria Pública deixou de atuar nesta Comarca. 

Desta forma, nomeio a Dra. AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO, inscrita 

na OAB/MT sob o nº 12584/O/MT, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

para adoção das providências administrativas eventualmente cabíveis, 

ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62829 Nr: 918-61.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Código 62829 – Autos n. 918-61.2018.811.0108.

 Despacho

Vistos, etc.

Conforme ofício retro a Defensoria Pública deixou de atuar nesta Comarca. 

Desta forma, nomeio o Dr. CLÁUDIO BIRCK, inscrito na OAB/MT sob o nº 

10093/O, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para inteirar-se do 

processo, bem como para que compareça ao Plenário do Tribunal do Júri 
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no dia 07/02/2020 às 9h, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

para adoção das providências administrativas eventualmente cabíveis, 

ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66184 Nr: 2919-19.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE XAVIER, Márcio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Código 66184 – Autos n. 2919-19.2018.811.0108.

 Despacho

Vistos, etc.

Diante do teor do ofício retro, nomeio a Dr.ª Ana Carolina Belleze Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 9601/B, para patrocinar os interesses dos 

acusados.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada sobre a sessão do tribunal 

do júri designada, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70950 Nr: 1302-87.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Código 70950 – Autos n. 1302-87.2019.811.0108.

 Vistos, etc.

Considerando que não há Defensor Público atuando nesta Comarca, 

conforme informações contidas no ofício retro, bem como o teor de 

certidão de fl. 70, nomeio o Dr. Claudio Birk, inscrito na OAB/MT sob o nº 

10093/O, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

8ª Subseção de Alta Floresta/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 08 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 944-25.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Almeida, WENDEL AMARAL 

DOS SANTOS, NATANAEL SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Código 70138 – Autos n. 944-25.2019.811.0108.

 Vistos, etc.

Designo audiência para oitiva da testemunha Ericles de Almeida Oliveira 

(endereço indicado à fl. 191) para o dia 27 de janeiro de 2020, às 16h30.

Ainda, tendo em vista que não há Defensor Público atuando nesta 

Comarca, desde já, nomeio a Dr.ª Ana Paula de Arruda Lima, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 23001/O, para patrocinar os interesses dos acusados.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para comparecer à 

audiência acima designada, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Frise-se que o não atendimento aos atos do processo caracteriza 

abandono do processo (art. 265, do Código de Processo Penal), 

sujeitando a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, 

21ª Subseção de Lucas do Rio Verde/MT, para adoção das providências 

administrativas eventualmente cabíveis, ante ao abandono do processo.

Intimem-se os réus da audiência acima designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69931 Nr: 875-90.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MOCELIN SCHNAIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - 

OAB:23579/O
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 Autos n. 875-90.2019.811.0108 - Código 69931

 Despacho

Vistos, etc.

Aportou aos autos o ofício nº 0041/2020/DIR, oriundo da Penitenciária Dr. 

Osvaldo Florentino Leite Ferreira – “Ferrugem” dando conta, em síntese, 

da impossibilidade da realização de escolta dos presos daquela unidade, 

pugnando pela realização das audiências das pessoas presas naquele 

local por meio do sistema de videoconferência.

Uma vez que a ferramenta de videoconferência visa diminuir as distâncias 

e tornar mais célere o trâmite da ação penal, além de conferir maior 

segurança já que atenua o risco de fuga e fortuitos, razão assiste à 

autoridade solicitante.

Assim, oficie-se ao estabelecimento prisional de Sinop/MT requisitando a 

disponibilização do acusado em local apropriado para interrogatório.

Encaminhe-se endereço eletrônico e senha da sala virtual para a 

videoconferência, a ser realizada no dia 27/01/2020, às 15h.

No mais, conforme se verifica da certidão de fls.80-v o acusado foi citado 

na penitenciária de Sinop/MT. Lado outro, a certidão de fls. 137-v informa 

que o réu não foi encontrado naquele local para intimação acerca da 

realização da audiência em continuação e interrogatório.

Assim, cumpra-se conforme determinado às fls. 150/152 expedindo-se 

Carta Precatória relativa à testemunha, bem como oficie-se à penitenciária 

solicitando informações acerca do atual paradeiro do réu.

Intimem-se as partes acerca da realização da audiência por 

videoconferência.

Por oportuno, tendo em vista que a Defensoria Pública deixou de atuar 

nesta comarca conforme ofício nº 508/DP/TPH/2019 intime-se a advogada 

nomeada às fls. 83 para retomar a defesa do acusado intimando-a acerca 

da audiência que se avizinha.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de janeiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51277 Nr: 200-35.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ARNO BAUMGARTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT0003063A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto a auto de 

avaliação judicial do bem imóvel matricula nº 1303 CRI Tapurah/MT, 

carreado aos autos a fl. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23669 Nr: 1515-45.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SORRISO 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FINCO, ELY RUTH VALERIANA, Cleiton 

Klein, EDVANE DASIA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, para no prazo 

de 5 dias para dar prosseguimento do feito, indicando dados bancários 

para transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do 

banco, nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancária e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22702 Nr: 566-21.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aelton Antonio Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, INTAL 

INDUSTRIA TAPURAENSE DE LAJOTAS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO 

CAPELETTI, RAFAEL CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO de Terceiros Interessados\b0 , acerca da 

decisão, abaixo transcrita, bem como para, querendo, promover o 

prosseguimento da ação, nos termos dos artigos 7º, II e 9º, ambos da Lei 

nº 4.717/65.

Despacho/Decisão: Autos Código: 22702Vistos.Determino a publicação de 

Edital, nos termos dos artigos 7º, II e 9º, ambos da Lei nº 4.717/65, na 

forma postulada (fl.423).Transcorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de setembro de 2019

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26858 Nr: 1462-93.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Wilson Getten, LEONILDE SANTINE 

GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:PE/20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito, 

indicando bens passiveis de penhora, planilha atualizada de débitos ou 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 46851 Nr: 2316-82.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BONFIM BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Carderalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347

 Impulsiono os autos para a intimação da parte requerida, por seu 

procurador, quanto ao teor do despacho a fl. 241, em que: "Código nº 

46851 VISTOS. INTIME-SE a parte para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca do retorno dos autos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 2300-60.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CAETE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT0022165A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:MT0017980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por seu procurador, para 

que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61074 Nr: 3013-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT0022165A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito, 

considerando a busca de endereços realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62462 Nr: 705-55.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri, MARLENE TEREZINHA 

STOLARSKI BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por seu procurador, para 

que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65732 Nr: 2692-29.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SERRAGLIO ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por seu procurador, para 

que no prazo de 30 dias manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de cumprimento do ato deprecado. Não havendo 

manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será devolvido à 

origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63005 Nr: 1030-30.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Pedro Cavasin Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo(s) acusado(s), 

observo não ser caso de absolvição sumária, eis que ausentes as 

hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/02/2020, às 14h00min.

Intimem-se as partes.

Dê-se ciência ao representante do Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 1871-98.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Advasson Pretto, Joao 

Elicherr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mike Artur Ribeiro Vianna 

Quinto - OAB:MT0013150O, Rafael Dall Agnol - OAB:MT0020898O

 Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

de de 2019, às h min.Certifique-se quanto a realização de perícia técnica 

de todas as armas de fogo apreendidas (fl.29), com a consequente 

juntada do laudo pericial. Sem prejuízo, deverão as armas de fogo e 

munições apreendidas nos autos (fl.29) ficar sob a guarda e 

responsabilidade da Delegacia de Policia Judiciária Civil desta jurisdição, 

nos termos do Provimento nº 05/2017-CGJ, até que sejam realizadas as 

perícias técnicas, com a consequente destinação dos objetos. 

Intime-se.Cientifique-se a representante do Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Tapurah/MT, 03 de junho de 2019.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25674 Nr: 278-05.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Wochner Neto, Noemi Toniolli 

Wochner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Autos Código: 25674

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os embargos à penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de agosto de 2019.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56830 Nr: 531-80.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Ramos Reverssi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 531-80.2017.811.0108 – Código 56830

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDAD DE TRIBUTOS C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITOS, movida por Leandro Ramos Revesi, em face do 

Governo do Estado do Mato Grosso.

 Às fls. 106 foi determinado que o exequente recolhesse as custas no 

prazo de 15 dias, sob a pena de indeferimento da inicial e cancelamento 

na distribuição.

No entanto, o prazo decorreu sem que houvesse manifestação do autor, 

conforme certidão de fls. 108.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Verifico que o exequente não comprovou o recolhimento das taxas e 

custas processuais devidas, já que fora negada a assistência jurídica 

gratuita às fls. 106. Nesse passo o artigo 290 do CPC estabelece que:

 “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”.

Já o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que:

 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

 Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Com efeito, o indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, 

conforme estabelece o artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, considerando que a parte autora não providenciou o 

pagamento das custas processuais remanescentes, com supedâneo no 

artigo 485, inciso I c/c artigos 290 e 321, parágrafo único, todos do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento de mérito, determinando o cancelamento da 

distribuição.

Custas remanescentes pelo autor.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 619-50.2019.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) 

Infracional->Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA MARIA DE SOUZA, Cpf: 

04715298180, Rg: 24275573, Filiação: Izabel Cristina dos Santos e Lafaete 

Coelho de Souza, data de nascimento: 12/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Claudia-MT, convivente, Telefone (66) 99710-5950. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO da(s) Parte(s)\b0 , acima qualificada(s), \b para 

ciência das medidas protetivas impostas\b0 , de acordo com decisão 

abaixo e/ou anexa: \tab\line\tab\b a) Proibição de se aproximar da ofendida 

e testemunhas no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; \tab\line\tab\b b) 

Proibição de contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; \tab\line\tab\b c) Proibição de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Despacho/Decisão: Autos n.º 619-50.2019.811.0108 - Código: 

69252Vítima: Juliana Maria de SouzaSuspeito: Carlos Eduardo de Oliveira 

AlvimMEDIDA PROTETIVAVistos.Trata-se de pedido de concessão de 

medidas protetivas formulado pela vítima JULIANA MARIA DE SOUZA 

SILVA, tendo como suposto autor do fato o adolescente CARLOS 

EDUARDO DE OLIVEIRA ALVIM.Informa a vítima que conviveu com o 

adolescente por aproximadamente dois anos, sendo que dessa relação 

tiveram uma filha, hoje com onze meses de idade. Destaca que estão 

separados há uma semana, e, na data de 06/05/2019, por volta das 19:20, 

o seu ex-companheiro chegou em sua residência querendo discutir a 

relação e procurar os possíveis culpados pelo término do casal.Ressalta 

que durante a discussão o suspeito procurou uma faca para ameaçar a 

vítima, e, não tendo encontrado, afirmou “Se visse a vítima com alguém irá 

matá-la”. O menor teria afirmado, ainda, que mataria a amiga da vítima, 

Crislaine.É o relato do essencial.FUNDAMENTO E DECIDO.As medidas 

protetivas visam resguardar a integridade física e emocional da mulher que 

se encontra sob a ameaça de sofrer violência doméstica.Pretende a vítima 

obter as medidas previstas no art. 11 da Lei nº 11.340/06, sendo forçoso 

o seu deferimento diante do que consta nos autos, com vista a assegurar 

sua integridade física e psíquica.Das declarações apresentadas pela 

vítima se extrai que o suspeito é seu ex-companheiro, logo a parte autora 

é legítima para requerer as medidas protetivas.Assim sendo, verifico a 

presença do fumus boni iuris, consubstanciado na suposta prática de 

violência doméstica e/ou familiar contra mulher (art. 5º, da Lei nº 

11.340/2006), face às declarações prestadas pela vítima às fls. 05/06 e 

10.No caso em tela, é certo que a natureza da relação e demanda exige 

imediata atuação estatal para evitar a deterioração da relação já 

conturbada existente entre as partes, observando-se que as vedações 

solicitadas, na prática, visam apenas garantir o afastamento do(s) 

agressor(es), o que em juízo valorativo de proporcionalidade exige 

imediato deferimento.Constatada a prática, em tese, de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, como forma de resguardar a integridade 

psicofísica da vítima em questão, tendo em vista que nos termos da 

representação criminal há indícios de materialidade e de autoria de fato 

definido como crime, na forma e com supedâneo no art. 18 e seguintes da 

Lei 11.343/2006, DETERMINO as seguintes providências:a)Proibição de se 

aproximar da ofendida e testemunhas no limite mínimo de 300 (trezentos) 
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metros;b)Proibição de contato com a ofendida e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação;c)Proibição de frequentar a residência da vítima, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;Ressalto 

que a presente medida é um instituto de urgência, visando, assim, a tutelar 

direito(s) na iminência de ser(em) violado(s) ou continuidade de eventual 

violação. Cabe à parte requerente, entendendo necessário, interpor a 

ação pertinente ou, caso nova situação emergencial surja, requeira novas 

medidas protetivas.Tratando de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

certo é que a seara CÍVEL do imbróglio resta julgada de pronto na forma 

do art. 487, inciso I, do NCPC, assim, NOTIFIQUE pessoalmente a vítima 

para conhecimento e NOTIFIQUE pessoalmente o(s) requerido(s) para 

conhecimento e cumprimento desta sentença, sob pena de decretação da 

sua prisão preventiva, se necessário, para assegurar a integridade 

pessoal daquela(s) e, após ciência pessoal ao MPE. Decorrido o prazo 

estabelecido nesta decisão, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.No que toca à seara CRIMINAL, considerando que se trata de 

ação penal pública condicionada, tal celeuma se resolverá através do 

procedimento legalmente estabelecido no CPP, inaugurado pelo respectivo 

Inquérito Policial a cargo da competente autoridade policial local e 

encaminhado ao MPE para eventual oferecimento de 

denúncia.Comunique-se a autoridade policial, remetendo-se cópia desta 

decisão. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Dada à excepcionalidade 

da medida, sirva a presente decisão, acompanhada das cópias do Pedido, 

como Of íc io  e  Mandado .Cumpra -se ,  exped indo-se  o 

necessário.Tapurah/MT, 07 de maio de 2019.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 14 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71885 Nr: 1762-74.2019.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALOISIO CAETANO PEREIRA, Cpf: 

53594720497, Rg: 854.658, Filiação: Jovita Maria da Conceição e João 

Caetano Pereira, data de nascimento: 25/09/1966, brasileiro(a), natural de 

Murici-AL, convivente, borracheiro, Telefone (66) 99629-3254. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO da(s) Parte(s)\b0 , acima qualificada(s), \b para 

ciência das medidas protetivas impostas\b0 , de acordo com decisão 

abaixo e/ou anexa: \tab\line\tab\b 1) proibição do agressor de aproximar 

da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 500 (quinhentos metros) entre estes e o agressor; 

\tab\line\tab\b 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, em especial telefones, 

aplicativos de conversas, redes sociais e congêneres; \tab\line\tab\b 3) 

proibição de frequentar a residência da ofendida, seu trabalho e locais de 

frequência usual da ofendida, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; \tab\line\tab\b 4) Afastamento do lar. \tab\line\b 

Advertências: Em caso de descumprimento de quaisquer dessas medidas 

ensejará a decretação de sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 

11.340/2006).\tab\line

Despacho/Decisão: V I S T O S.Cuida-se de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor de MARIA CRISTIANE DOS SANTOS, em tese, 

vítima de situação de violência doméstica por ALOISIO CAETANO 

PEREIRA.Narra à vítima, em síntese, que Aloisio foi preso por praticar 

crime de lesão corporal e violência doméstica, e que a nora de Aloisio foi 

até a sua residência e disse que o mesmo não deixaria barato, que ela 

e/ou as crianças iriam sofrer as consequências (fls. 06).A vítima 

manifestou o desejo de não representar em desfavor do Autor dos fatos, 

conforme Termo de Renúncia fls. 09.É o relato.DECIDO.Anote-se, 

inicialmente, que entre todos os tipos de violência existentes contra a 

mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma das mais cruéis e 

perversas, seja qual for o grau de parentesco entre os envolvidos.A 

narrativa constante dos autos denota clara situação de risco a que foi 

exposta a requerente, visto que o companheiro demonstra comportamento 

de inconformismo e de ser perigoso em razão da sua vasta ficha de 

antecedentes criminais (fls. 10).Portanto, no caso em discussão, verifico a 

presença de elementos autorizadores da atuação estatal e a tutela 

jurisdicional no sentido de garantir a integridade física e psíquica da vítima, 

a ser realizada por intermédio de instrumentos próprios para coibir a 

concretização dos riscos que está sofrendo.À vista do que foi relatado 

pela vítima, entendo que está configurada a situação de iminente risco de 

violência, já que o agressor mesmo preso, através de terceiros lhe 

proferiu ameaça, gerando grande temor na vítima.A conduta ameaçadora 

do suspeito demonstra o risco à vida da vítima, caracterizando a cognição 

sumária própria das tutelas de urgência, o que justifica a proibição do 

agressor em se aproximar ou manter contato com a vítima e seus 

familiares.Neste ponto, é importante frisar que a palavra da vítima em 

crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar é de suma importância, já 

que, em regra, a violência ocorre, na maioria das vezes, dentro do próprio 

âmbito familiar, sem prova testemunhal. Nesse sentido:“APELAÇÃO 

CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 

DELITO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA A 

EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO 

RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM 

HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – 

RECURSO DESPROVIDO.Deve ser mantida a sentença condenatória 

quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos 

depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se 

tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a 

mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. 

(Apelação Criminal nº 122.516/2015, Relator: Des. Juvenal Pereira da 

Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 

27/11/2015).”Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (artigo 

5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006), bem como a 

imperiosa necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento do presente pedido é necessário, a fim de resguardar a 

incolumidade física e psíquica da requerente.Ademais, evidencia-se a 

necessidade da aplicação das medidas protetivas, precatando a 

incolumidade da agredida e colocando freio nos arroubos de 

agressividade do acusado. Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da 

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), concedo à ofendida 

as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor, ALOISIO 

CAETANO PEREIRA, as seguintes medidas de urgência:1)proibição do 

agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de distância de 500 (quinhentos metros) entre estes 

e o agressor; 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, em especial telefones, 

aplicativos de conversas, redes sociais e congêneres; 3) proibição de 

frequentar a residência da ofendida, seu trabalho e locais de frequência 

usual da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; 4) Afastamento do lar.Intime-se a requerente pessoalmente 

desta decisão, cientificando-a de que, caso ALOISIO CAETANO PEREIRA 

descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar 

imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a 

adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido, pessoalmente, 

cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer dessas medidas 

ensejará a sua imediata prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 

11.340/2006). Caso não seja encontrado, intime-o por edital.Insta 

consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas 

a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 1º).Notifique-se 

imediatamente a vítima, consoante previsão do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Delegada da Polícia 
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Civil, inclusive para fins de controle do cumprimento da ordem, autorizando 

desde logo, a prisão cautelar se flagrado o agressor desobedecendo as 

medidas de restrição impostas.Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 

11.340/2006, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome 

ciência desta decisão.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como mandado/ofício/carta precatória.De Lucas do Rio 

Verde/MT p/ Tapurah/MT, 30 de outubro de 2019.Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 14 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71802 Nr: 1718-55.2019.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M, APASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON ADRIANO PROBST CIGERZA, 

Cpf: 04854295945, Rg: 31229565, Filiação: Iloni Probst e Nascir Cicerza, 

data de nascimento: 17/02/1986, brasileiro(a), natural de Marechal Candido 

Rondon-PR, convivente, Telefone (45) 99116-3930. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO da(s) Parte(s)\b0 , acima qualificada(s), \b para 

ciência das medidas protetivas impostas\b0 , de acordo com decisão 

abaixo e/ou anexa: \tab\line\tab\b 1) Afastamento do lar, domicílio ou local 

de convivência; \tab\line\tab\b 2) Proibição do agressor se aproximar da 

ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 300 (trezentos metros) entre estes e o agressor; 

\tab\line\tab\b 3) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, em especial telefones, 

aplicativos de conversas, redes sociais e congêneres; \tab\line\tab\b 4) 

Proibição de frequentar a residência da ofendida, seu trabalho e locais de 

frequência usual da ofendida, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; \tab\line\b Advertências: Em caso de 

descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de 

sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006).\tab\line

Despacho/Decisão: Autos n.º 1718-55.2019.811.0108 - Código n.º 

71802Autor do fato: Robson Adriano Probst CigerzaVítima: Ana Paula 

Aparecida Segantin SalesMEDIDA PROTETIVAV I S T O S.Cuida-se de 

pedido de aplicação de medidas protetivas em favor de ANA PAULA 

APARECIDA SEGANTIN SALES, em tese, vítima de situação de violência 

doméstica por ROBSON ADRIANO PROBST CIGERZA.Narra a vítima, em 

síntese, que conviveu com o autor dos fatos, seu ex-companheiro, por 06 

anos e encontra-se separado do mesmo há cerca de 01 ano, possuindo 

03 filhos menores de idade, sendo a filha mais nova, Gabriely, fruto da 

relação vivida entre o casal, no entanto há dois dias o suspeito está 

dormindo em sua residência porque foi demitido e não tinha onde ficar. 

(fls. 09)No dia 17/11/2019, por volta das 15h40min, o suspeito teria pego o 

celular da declarante, visualizando conversas que não lhe agradaram, 

deixando-o nervoso motivo pelo qual, em tese, danificou a porta da sala e 

o trinco da janela, proferindo, ainda, ameaças direcionadas à vítima. Alega 

a vitima, inclusive, que quando convivia com o suposto agressor, já fora 

agredida por ele. (fls. 09)A vítima manifestou o desejo de não representar 

em desfavor do autor dos fatos, conforme termo de renúncia de fls. 10. É 

o relato do necessário.DECIDO.Anote-se, inicialmente, que entre todos os 

tipos de violência existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente 

familiar é uma das mais cruéis e perversas, seja qual for o grau de 

parentesco entre os envolvidos.A narrativa constante dos autos denota 

clara situação de risco a que foi exposta a requerente, visto que o 

ex-companheiro demonstra comportamento ameaçador, por conta de 

aspectos da vida pessoal da vitima, os quais não possuem mais vinculo 

matrimonial.Portanto, no caso em discussão, verifico a presença de 

elementos autorizadores da atuação estatal e a tutela jurisdicional no 

sentido de garantir a integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada 

por intermédio de instrumentos próprios para coibir a concretização dos 

riscos que está sofrendo.À vista do que foi relatado pela vítima, entendo 

que está configurada a situação de iminente risco de violência, já que, 

segundo os relatos da vitima, o agressor, enciumado pelas conversas que 

teria visto no aparelho celular de sua ex-companheira. A conduta 

ameaçadora do suspeito demonstra o risco à vida da vítima bem como de 

seus filhos, o qual o agressor não mediu esforços para poupa-los de 

eventuais desavenças oriundas do convívio entre a vitima e o acusado, 

caracterizando a cognição sumária própria das tutelas de urgência, o que 

justifica a proibição do agressor em se aproximar ou manter contato com a 

vítima e seus familiares.Neste ponto, é importante frisar que a palavra da 

vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar é de suma 

importância, já que, em regra, a violência ocorre, na maioria das vezes, 

dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal. Nesse 

sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – DELITO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO 

PERPETRADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM 

AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS 

ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.Deve 

ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria 

do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas 

nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência 

doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se 

reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é 

necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da 

requerente.Ademais, evidencia-se a necessidade da aplicação das 

medidas protetivas, precatando a incolumidade da agredida e colocando 

freio nos arroubos de agressividade do acusado. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006), concedo à ofendida as medidas postuladas, e aplico 

imediatamente ao ofensor, ROBSON ADRIANO PROBST CIGERZA, as 

seguintes medidas de urgência:1)Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência;2)Proibição do agressor se aproximar da ofendida e de seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 300 

(trezentos metros) entre estes e o agressor; 3) Proibição de contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação, em especial telefones, aplicativos de conversas, redes 

sociais e congêneres; 4) Proibição de frequentar a residência da ofendida, 

seu trabalho e locais de frequência usual da ofendida, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;Intime-se a requerente 

pessoalmente desta decisão, cientificando-a de que, caso ROBSON 

ADRIANO PROBST CIGERZA descumpra qualquer das medidas acima 

impostas, deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo 

o Fórum local para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o 

requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de 

quaisquer dessas medidas ensejará a sua imediata prisão preventiva 

(artigo 20 da Lei nº 11.340/2006). Caso não seja encontrado, intime-o por 

edital.Insta consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem 

ser revistas a qualquer momento, bem como, outras poderão ser 

aplicadas, previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da 

ofendida ou as circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 

1º).Notifique-se imediatamente a vítima, consoante previsão do artigo 21 

da Lei nº 11.340/2006.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Delegada da 

Polícia Civil, inclusive para fins de controle do cumprimento da ordem, 

autorizando desde logo, a prisão cautelar se flagrado o agressor 

desobedecendo as medidas de restrição impostas.Nos termos do artigo 

18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para que tome ciência desta decisão.Ciência ao Ministério 

Públ ico.Cumpra-se, servindo a presente decisão como 
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mandado/ofício/carta precatória.De Lucas do Rio Verde/MT para 

Tapurah/MT, 18 de outubro de 2019.Melissa de Lima Araújo.Juíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 14 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40722 Nr: 1199-27.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingo Figueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, em atenção ao teor da petição a fl. 129, o oficio de informação 

de pagamento foi liberado em data de 25.12.2019 pelo sistema eprecweb, 

durante o recesso forense (20.12.2019 a 06.01.2020), não sendo matéria 

de plantão judiciário. CERTIFICO ainda que houve o peticionamento em data 

de 09.01.2020, sendo liberado pelo sistema PEA para materialização em 

data do dia 13.01.2020, sendo juntado em mesma data aos autos e dando 

prosseguimento ao feito em data de 14.01.2020 houve a expedição de 

oficio de vinculação dos valores a Conta Única, o qual foi encaminhado via 

malote digital em data de 15.01.2020, estando os autos aguardando a 

vinculação para posterior conclusão judicial para decisão de ordem de 

expedição do competente alvará de liberação de valores, não havendo 

procastinação do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41406 Nr: 206-47.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

do Oficio Requisitório (RPV sucumbencial), requerendo o que entender de 

direito, bem como para em mesmo prazo indicar dados bancários para 

transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, 

nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21141 Nr: 541-42.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PACIFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

do Oficio Requisitório de RPV, requerendo o que entender de direito, bem 

como para em mesmo prazo indicar dados bancários para transferência 

de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, nome do 

banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e indicação de 

conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58842 Nr: 1618-71.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA KLAUS BENITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls.75/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62832 Nr: 921-16.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls.74/78.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72546 Nr: 25-02.2020.811.0108

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÓRUM DA COMARCA DE TAPURAH/MT, LISTA DE 

JURADOS - ANO 2020

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTA ANUAL DEFINITIVA DOS JURADOS – 

BIÊNIO 2020/2021

O DOUTOR BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, JUIZ DE DIREITO DA 

VARA ÚNICA E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DESTA COMARCA DE 

TAPURAH, ESTADO DO MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI,

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1599 de 1782



conhecimento tiverem, que na forma da lei, foi organizada a lista geral 

definitiva de jurados desta Comarca, para servirem durante o biênio de 

2020/2021, lista que mandou publicar e afixar à porta do Edifício do Fórum, 

sito à Rua Rio de Janeiro, 223, Centro.

Nada mais do que constar, mandou o Meritíssimo Juiz que expedisse o 

presente Edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e 

passado nesta cidade e Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, 

aos 08 de janeiro de 2020. Eu ____________ , Jucileine Kreutz de Lima, 

Gestora Judiciária da Vara Única, que o fiz digitar.

 JURADOS

Nº NOME

1 ACASSIO PACHECO

2 ADAIR PEREIRA DA SILVA

3 ADAO FRANCA DE MACEDO

4 ADAO XAVIER DOS SANTOS

5 ADARLEI LUIS BISELLO

6 ADEIR MARIA DE OLIVEIRA

7 ADELINO FELIPE DIEL

8 ADELMA SALETE LUNARDI

9 ADEMAR ALVINO ALVES

10 ADEMILTON SOARES DE OLIVEIRA

11 ADENILSON PANAIS MINHOZ

12 ADILSON DE CASTRO

13 ADIVANE ELIZA ZOTTIS FIGUEIREDO

14 ADMILSON JOSE DA SILVA

15 ADRIALEX FERNANDO DACOSTA

16 ADRIANA BARBOSA PINTO MASSONI

17 ADRIANA CARVALHO RODRIGUES VASCONCELOS

18 ADRIANA DA COSTA LIMA MASCARELLO

19 ADRIANA DOS SANTOS BONAPAZ GAWLIK

20 ADRIANA GOMIDES DA SILVA

21 ADRIANA HECK

22 ADRIANA MARIA MARTINS

23 ADRIANA MARQUES DE ALMEIDA

24 ADRIANO DASILVA

25 ADRIANO JOAQUIM ARAUJO

26 ADRIANO MARTINS SATELLI

27 AGNALDO FRANCISCO DE CAMPOS

28 AGNALDO NASCIMENTO MOREIRA

29 AGOSTINHA DOS SANTOS OLIVEIRA

30 AIRTON ZAMPIERI

31 ALAN EDUARDO COMIRAN

32 ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO

33 ALDAIR LOYOLA CORREA

34 ALESSANDRA GONSALVES DA ROCHA

35 ALEX EMANUEL DASILVA

36 ALEXANDRE KAMINSKI

37 ALEXANDRE ORTIZ RIBEIRO

38 ALFRANIO BRUNO WINCK

 39 ALICE DE LIMA SILVA

40 ALICE FELISBINO DE OLIVEIRA

41 ALICIA APARECIDA DOS SANTOS

42 ALINE CRISTINE BOLDT LOUBAK

43 ALINE MARTINS TAVARES

44 ALINE THAIS SCHULLER

45 ALMIR DE LIMA

46 ALTAIR COLOMBO

47 ALTAIR DE LIMA

48 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS

49 ANA CAROLINA PETRY CORRNEL

50 ANA CELIA MATEUS SIMAS DA SILVA

51 ANA CLAUDIA GERMANO ALVEZ

52 ANA LUCIA DE LIMA

53 ANA PAULA ALVES PEREIRA

54 ANA PAULA CHIELE

55 ANA PAULA DEFANT

56 ANAGREICE BARBOSA NUNES MIRANDA

57 ANALICE MORETTO

58 ANDERSON MIRANDA DA PAZ

59 ANDERSON PELLIN

60 ANDERSON TATIM LEMES DA SILVA

61 ANDERVANIO HELBICH NOGUEIRA

62 ANDRE LIMA PADILHA DO CARMO

63 ANDRE LUIZ KRUGER

64 ANDREA ARCE ANGELO PRADO

65 ANDREIA DOS SANTOS BUZIQUIA

66 ANDREIA GOMES MARTINS

67 ANDREIA PEDROSO DE BRITO ANDRADE

68 ANDRESSA APARECIDA VIDA

69 ANDRESSA CAROLINE MACIEL SOLEY

70 ANDRESSA DA SILVA MACEDO

71 ANERSI NATALINO REK

72 ANGELA CRISTINA ROSA SANTOS

73 ANGELA MARIA BAUMGARTEN

74 ANGELA NARCISA DE AS

75 ANGELICA CRISTINA DA CRUZ ALMEIDA

76 ANIELE FERREIRA SILVA

77 ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 78 ANTONIO MARCOS DA SILVA

79 ANTONIO MARCOS ORTIZ

80 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

81 ANTÔNIO LUIS DOS SANTOS MELO

82 ANTONIO MARCOS ANDRADE DE LIMA

83 ANTONIO VALMIR MACHADO

84 ANYLCE HALABURA

85 APARECIDA DE FATIMA FERMINO

86 APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA

87 APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

88 APARECIDA ROSA PEREIRA

89 ARIANE BRUNA DOS SANTOS SILVA

90 ARIVALDO JOSE FERREIRA

91 ARLANE PEREIRA

92 ARNALDO LIMA DE OLIVEIRA

93 AUGUSTO DE OLIVEIRA

94 BENEDITA CELESTINA DA SILVA

95 BENEDITO PADILHA DE ARRUDA

96 BENEDITO SILVA

97 BRENNO FERREIRA DA SILVA

98 BRUNA LAIZE SANTOS SILVA

99 BRUNA MARIA MICK

100 BRUNA STBNBACH

101 BRUNO ANA URELINO CABREIRAS

102 BRUNO DE LIMA

103 BRUNO HENRIQUE PROVENSI DOS SANTOS

104 CACILDA ALVES DOS SANTOS

105 CAMILA BATISTA GOMES

106 CAMILA CONCEICAO RODRIGUES

107 CAMILA DE SOUZA MARCHI

108 CAMILA MARCOS PININGA GUBERT

109 CAMILA MARQUES NEVES

110 CAMILA PRESTES PINTO

111 CAMILA SCHWANKE COMERLATO

112 CARINA SANTOS DESOUSA

113 CARINA WOLF BECKER

114 CARIVALDO BORGES ARAGAO

115 CARLA LORRAYNE DE ROSA CAMPOS

116 CARLA PATRICIA PEDROSO DE OLIVEIRA

117 CARLA VERA DE LOIOLA

118 CARLOS ROBERTO CEZIMBRA

119 CARMEN CLARICA DALL AGNOL DIEL

120 CARMEN LÚCIA ÁVILA

121 CASSANDRA PRISCILA OLIVEIRA FLORENTINO

122 CATARINA GRAZIELE DA CONCEICAO

123 CATIANE PEREIRA

124 CECILIA MARIA DASILVA

125 CELl MARLENE VAN DER VEEN RUNKE

126 CELSO CUNHA

127 CELSON LUIZ PREDIGER

128 CESAR AUGUSTO PONCE

129 CEZAR JAIR WELTER

130 CHARLENE SANTOS VIDA

131 CLAUDIA MARIA MARQUIORO

132 CIAUDINEI DE SOUZA

133 CICERO DOS SANTOS SILVA
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134 CINTIA FABIANA RINCAO

135 CLARICE DA SILVA PIRES

136 CLAUDENICE APARECIDA DE MIRANDA VERSARI

137 CLAUDENOR DA SILVA SANTOS

138 CLAUDETE DE ARAUJO DOS REIS

139 CLAUDETE DE SOUZA SANTOS

140 CLAUDIA RIBEIRO

141 CLAUDIA ROSA DOS SANTOS FERREIRA

142 CLAUDINETE DE ALMEIDA SANTANA

143 CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO

144 CLAUDIO MAGRI

145 CLAUDIOMIR SIEDEKUM

146 CLEANE MACEDO LIMA

147 CLEDINEIA TUNI MENEGUZZO

148 CLEIDE ROSANA GOMES ARAUJO

149 CLEIDIANE FERREIRA DE SENA

150 CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA

151 CLEITON KLEIN

152 CLEONICE BELARMINO DE ALMEIDA

153 CLEONICE STAINER BRONNER

154 CLEVERTON RODRIGO KOLLING

155 CLEYTON DUDA MACEDO

156 CONRADO FERREIRA DE SANTANA

157 CREUZA DOS SANTOS RODRIGUES

158 CRISTIANE DE CARVALHO OS MACEDO

159 CRISTIANE DE SOUZA SILVA LIMA

160 CRISTIANE MENDES DE MELLO AYRES SPINOSA

161 CRISTIANE MENDES DE MELO AYRES

162 CRISTIANE VALERIO DA SILVA

163 CRISTIANO ARANTES CORRBA

164 CRISTIANO ZANINI

165 CRISTOFFER EZIDIO DE FREITAS

166 CRISTYANE SOLANGE AZAMBUJA CAVALCANTE

167 CYNTHIA DACOSTA RODRIGUES

168 DAIANE ALVES NOGUEIRA

169 DAIANE BARELLA

170 DALVIETE RIBEIRO COSTA

171 DAMARIS DO NASCIMENTO MELO

172 DAMARIS ONOFRE SILVA ASSIS

173 DAMILI FERNANDA SILVA REIS

174 DAMlANA DASILVA COSTA

175 DANIEL BISPO DA SILVA

176 DANIEL CARLOS MELLA FERRARI

177 DANIEL RIBEIRO DULTRA

178 DANIEL SETTE JUNIOR

179 DANIELA FONINI

180 DANIELA PAULA DO NASCIMENTO

181 DANIELA SILVA CARDOSO

182 DANILO AUGUSTO MENDES BATISTA

183 DANILO OLIVEIRA DE AMORIM

184 DANUSE DA SILVA WEISS

185 DARCY JACO SCHEID

186 DARIANE BATISTA RODRIGUES

187 DARIANE RITA KASTRILLAN DE MELO

188 DARIO ECKSLEY MELO SILVA

189 DARJSLANE FERRO TORRES CIQUEIRA

 190 DAUINE CAROLINE DOS SANTOS LIMA

191 DAVI DE SOUZA OLIVEIRA

192 DEBORA ARAUJO MACHADO

193 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS

194 DEBORA GODINHO DA PAIXAO

195 DEBORA LOPES SANTANA

196 DEMILSON EDUARDO FERREIRA

197 DENICIA PEREIRA MOURA

198 DENISE DE OLIVEIRA SOUSA

199 DENISE MARTINS BLASS

200 DENISE SILVEIRA AFFONSO DA CUNHA

201 DENIZE LETICIA SCHON

202 DEUSINA ALVES DA SILVA

203 DEVANIR HENRIQUE GUERRA VITORINO

204 DHIEGO GARCEZ LEITE

205 DIEGO DIAS DASILVA

206 DIEGO LIESCH DALA RIVA

207 DILZA NETTO

208 DIOLANDA BENITES MESSA

209 DIONATA PACTRICK DUARTE

210 DIONES TERESINHA BENTO DASILVA PICOLOTTO

211 DIRCE ASSUNTA FERRON CARNEIRO

212 DIRCE GUIOMAR AZEVEDO CUNHA VA

213 DIVINA CRISTINE DE MOURA QUEIROZ FERREIRA

214 DJULLY POLESSO GONÇALVES

215 DOLORES GLUSZSCZAK FLECK

216 DOMINGAS GONZALA ORTIZ

217 DOUGLAS BALASSONI DOS SANTOS

218 DOUGLAS ROBERTO TUNI

219 DOUGLAS SILVA SANTOS

220 DULCE ALVES GARCIA

221 DULCE ROSSI RODRIGUES

222 EDENIRCO PADILHA

223 EDER QUEIROS CASPER

224 EDICO MANOEL DE LIMA

225 EDIELSON MOURA DA SILVA

226 EDINAURA SILVA DE QUEIROZ

227 EDIVALDO IVAIR DE ALEXANDRE

228 EDIVALDO PERBRA DOS SANTOS

229 EDIVANE JANDIRA JOENCK

230 EDMARA FERREIRA

231 EDMILSON PERBRA DOS SANTOS

232 EDNA BRASIL UCHOA

233 EDNEI CAMINSKI

234 EDSON DE LIMA

235 EDSON MAGNO LEITE MARTINS

 236 EDSON NORBERTO CATARINO

 237 EDUARDO COSTA GALVAO

238 EDUARDO LISBOA DE BARROS PINHEIRO LIMA

239 EDUARDO PAIVA SILVA

240 ELIAINE WAGNER DA ROCHA

241 ELISANDRA CAROLINA DA CRUZ PEREIRA RODRIGUES

242 ELAINE CAMINSKI

243 ELAINE DANTAS DA SILVA

244 ELAINE GABRIELA PEREIRA

245 ELAINE MOREIRA SOBRAL DA SILVA

246 ELDSEN DUARTE VIEIRA

247 ELEDIANE DA SILVA CAMPOS

248 ELEN DA SILVEIRA DE SOUZA

 249 ELENICE APARECIDA LOPES KITA

250 ELENILDA VIANA DOS SANTOS

251 ELENO SOARES DOS SANTOS JUNIOR

252 ELIANE COSTA FERREIRA

253 ELIANE CRISTINA JOENCK

254 ELIANE DOS SANTOS SILVA

255 ELIANE MARTINS DOS SANTOS

256 ELIANE PADILHA DE ARRUDA LORIAN

257 ELIANY LENZ WIIRZLER

258 ELINEIA SOARES TERRES

259 ELIS REGINA CALDERARI

260 ELISANGELA FERREIRA OE OLIVEIRA

261 ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS

262 ELISSON MARCIO MILKE

263 ELIZABETE BRAGA LOPES GAWSKI

264 ELIZABETE MARIA BIASUTTI

265 ELIZANGELA BATISTA DOS SANTOS

266 ELIZANGELA CRISTINA BERNADES CONTRERAS

267 ELIZANGELA PADILHA DE ARRUDA

268 ELIZETE CARDOSO DE JESUS DOS SANTOS

269 ELKA MARTINS DASILVA

 270 ELlS REGINA DE SOUZA ANTONIO

271 ELLYN TIRLONI PIASSA

272 ELOI GARCIA MAZETTO

273 ELOIR APARECIDA FRESCURA FLECK

274 ELOIR JOSE SALVIAN

275 ELOISA VERCOZA DIAS

276 ELOIZA COSER

277 ELSON DA SILVA MENDES
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278 ELVIO MARCOS DE ANDRADE JUNIOR

279 EMIVALDO MENDES DE SOUZA

280 ERALDO MARQUES DASILVA

281 ERICA ANGELICA LEMES DA SILVA

282 ERICO GABRIEL GOMES BARTOSKI

283 ERONICE LEMES FERREIRA

284 ERZIO JOSE DOS SANTOS

285 EULINA ROSA SAMPAIO

286 EUNICE NUNES RIBEIRO

287 EVA CRISTINA RESPLANDE DE MESQUITA

288 EVA PADILHA DA SILVA

289 EVANDRO HENROUE DE LIMA

 290 EVANICE GONCALVES COELHO

291 EVANIO AIRTON SCHIMITT

292 EVERSON CHARLES DA COSTA

293 EVERSON GUTSTEIN

294 EVERTON AYRES SPINOSA DA SILVA

295 EVORA GIULLIANI MOTA MENDES

296 EZEQUIEL PEREIRA MORAIS

297 FABIANA APARECIDA NUNES

298 FABIANA DA SILVA

299 FABIANE LEDUR

300 FABIANE PELLIN

301 FABIO CARLOS ZANDONA BARBOSA

302 FABIO DE OLIVEIRA DA FONSECA

303 FABIO GUSTAVO AMARAL DA SILVA

 304 FABlANE LUBENOW

305 FABRICIO MUHLBEIER DACUNHA

306 FAGNER MENDES DE SOUSA

307 FELIPE EUCLIDES BENDER

308 FELISMINA ALEXANDRINA DA SILVA SANTOS

309 FERNANDA CAETANO BUZZACARO TERTULIANO

310 FERNANDA CARRILHO GONCALVES

311 FERNANDA GIMENES DE LUCA E NUNES

312 FERNANDA MOREIRA DA SILVA

313 FERNANDA SCARDUA ESTRADA ROCHA

314 FERNANDO JOSE ROCHA DA COSTA

315 FIAMA RODRIGUES DASILVA MATOS

316 FILINTA MARIA SIMAS DA SILVA

317 FILIPE FILIPOVITZ VOLLMER

318 FLAVIA BONADIMAN

319 FLAVIO ALMEIDA ASSIS

320 FRANCELIA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS

321 FRANCIELE BERTI CHEFRE ALMEIDA

322 FRANCIELE LIDIANE PARIZOTTO SOUZA

323 FRANCIELE TEIXEIRA DE CAMPOS

324 FRANCIELI BENI DA SILVA

325 FRANCIELI DE LIMA MAESTA

326 FRANCINETE ARAUJO DA MOTA

327 FRANCISCA SILVA LIMA MOREIRA DE OLIVEIRA

328 FRANCISCO DA SILVA

329 FRANCISCO JOSE MIROSMAR ALVES

330 GABRIELA CONCHE FERREIRA

331 GABRIELA LAIS DA SILVA

332 GABRJELA CONCHE FERREIRA

333 GEDERSON BATISTA DO CARMO

334 GEFFERSON ARNALDO DE PAULA

335 GEISA DE LIMA SILVA

336 GELTRUDES FATIMA MATTOS

337 GENECI LIBRA CONCI

338 GENI ULIANA PEREIRA

339 GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS JUNIOR

340 GEORGIA CORDEIRO DOS SANTOS

341 GEOVANE ELOISIO FAICHT GRZECHOTA

342 GEOVANIA MELCHIOR CESCA

343 GERSON SIOLIN FILHO

344 GILMAR TEIXEIRA SILVA

345 GILMARA PEREIRA SANTOS DE SOUZA

346 GILSON SOARES DE OLIVEIRA

347 GILZA MARIA DOS SANTOS

348 GIORGIO NAVA

349 GIOVANA BARBOSA DE OLIVEIRA

350 GIOVANA PICINI

351 GIOVANE PORSCH

352 GIRLEIDE PEDROZO DO AMARAL BRANN

353 GISELE AMANDA FERREIRA

354 GISELI SANTOS NUNES

355 GISLAINE DA SILVA ARAGAO

356 GIULIA GRAZIELA DASILVA SANTOS

357 GLADYSTON DIOGO XAVIER DOS SANTOS

358 GLAUBER CADORE GIORDANI

359 GLAUClNEIA LAURIANO

360 GLEDYS CAROLINA RODRIGUEZ GONL

 361 GRAClELI MEZZOMO ALVES

362 HAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

363 HALLAN GILDOMAR BAIRROS VARGAS

364 HELENA MARIA CAETANO ROSA

365 HELENA REGINA DALA COSTA

366 HELENO ALVES DOS SANTOS

367 HELTON PEREIRA AZEVEDO

368 HERIVELTON CORREIA DE OLIVEIRA

369 HIGOR GABRIEL DOS SANTOS LOPES

370 HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA

371 ILAIDE GOHLKE ARENS

372 ILDO JOSE MADALOSSO

373 ILMA CORDEIRO MEDRADO DOS SANTOS

374 INACIA JOSEFA DA SILVA

375 INEZ ERILDE BELLETE ARNDT

376 IOLANDA DE OLIVEIRA GUERRA DE MELO

377 IRACEMA DO PRADO FIGUEIREDO

378 IRALDO EBERTZ

379 IRINEU JUCHEN

380 ISABEL APARECIDA SILVA DOS SANTOS

381 ISAIAS JESUS CARVALHO

382 ISOLDE MILENA WEBER

383 ITAMAR RODRIGUES OLIVEIRA

384 IVAN TERTULIANO GUILHERME

385 IVANA ZIMMERMANN

386 IVANETE LENITA DA SILVA

387 IVANI ARENS

388 IVANI DAIANE ESTRAl

389 IVANIR DOS SANTOS JUNIOR

390 IVELAZ COSER

391 IVETE DA COSTA SILVA

392 IVETE MARLEI SETTE

393 IVONETE DA SILVA WOLFART

394 IZAIDA ALTOE

395 IZOLETE ZARISTA

396 JACIANE ALMEIDA CAMPINAS

397 JACIRA RAMOS MAGALHAES DE ARRUDA

398 JADER BARBOZA BONFIM

399 JAILMA PEREIRA INACIO DOS SANTOS

400 JAIR DE MELO

401 JAMES MARCELO WERKAUSER BARROS

402 JANAILSON PEREIRA DA SILVA

403 JANAINA ALVES DE QUEIROZ

404 JANAINA APARECIDA OLIVBRA DOSE

405 JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI

406 JANAINA SANT ANNA PERES

407 JANAINA VILLIA ASSAD URTULIN

408 JANAINE NElS

409 JANETE ANA PELLIN

410 JANETE RIBEIRO

411 JANNYNE MARA ASSUNCAO MALHEIROS

412 JAQUELINE FlORESI LESTON

413 JAQUES LUIZ WEBER

414 JEAM CARLOS DA CRUZ

415 JEANE CARMERINDA DE OLIVEIRA

416 JEANE MEDRADO DEOLIVEIRA

417 JEANNE ROCHA MAGALHAES

418 JENILSON PEREIRA DA SILVA

419 JERSON DE ALMEIDA NETO

420 JESSICA BARRETO ROSE

421 JESSICA DAIANA DA CUNHA LIMA JANNER
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422 JESSICA FABRIS

423 JHEINIFFER MICHELE SOARES SALVIAN

424 JHENIFER DE LIMA CAMARGO

425 JHESSIKA ALVES DE FREITAS

426 JOANA TERZINHA HABOSKI TUZZIN

427 JOANICE APARECIDA DOS SANTOS DE MORAES

428 JOANIL DA SILVA OLIVEIRA

429 JOAO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

430 JOAO MARCOS SOARES NUNES

431 JOAO PADILHA DA SILVA

432 JOAO PAULO DA SILVA SANTOS

433 JOAO PAULO SILVINO DA SILVA

434 JOAO ROCHA DA COSTA

435 JOCELIA CRISTINA ALBARELLO

436 JOCIANE LUZA CHRISTOFF

437 JOCILENE DE OLIVEIRA DA SILVA

438 JOCIMAURO DE ALMEIDA

439 JOCISLEY DE SOUZA LUNAS

440 JOEFERSON MARTINS DE OLIVEIRA

441 JOEL JOSE VARGAS

442 JOEL MARTIN DE ALMEIDA

443 JOICE CRISTIANE TRAVENSOLI DA SILVA

444 JOICE FONTANA BACH

445 JOLSSEMAR ANTUNES DE CHAVES

446 JONAS MARQUINHO CHAPARINI

447 JONAS SANTOS DA SILVA

448 JONATHAN RAMOS MEDEIROS

449 JONATHAS MATEUS FARIAS CAVALC.

450 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

451 JOSE CABRAL DOS REIS

452 JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

453 JOSE CLEMENTE DE LIMA

454 JOSE GOMES DA ROCHA NETO

455 JOSE IVANILDO THEODORO DASILVA

456 JOSE MARCOS CABRAL DOS REIS

 457 JOSE MARQUES DA SILVA

458 JOSE NELSON SANTOS ALAPENHA

459 JOSE POSSENTI FILHO

460 JOSE RAMOS RODRIGUES

461 JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

462 JOSE ROMAO

463 JOSEFA SONIA DE ARAUJO

464 JOSELENE DE CAMPOS SOUZA

465 JOSELITO BARROSO DE ALMEIDA

466 JOSIANE CRISTINA KOVALESKI

467 JOSIANE DE ALMEIDA MORAES ARAUJO

468 JOSIANE DE SOUZA PINHBRO

469 JOSIVAL BERNARDO DOS SANTOS

470 JOSLEI BARELLA FORTIL

471 JOSUE DOS SANTOS

472 JOVINA MARIA DE ALMEIDA

473 JUAREZ LEMES DE SOUZA

474 JUCELIA MARIA DE ALMEIDA MORETTO

475 JUCELIA ROORIGUES DE AMORIM

476 JUCIANE SENHOR KOCH

477 JULIA APARECIDA DE SOUZA

478 JULIA LAIS JUSTEN

479 JULIANA ROSA FERREIRA

480 JULIANA RUPPENTHAL FANK

481 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

482 JULIANA BEZERRA DE MELO

483 JULIANA CUNHA HOFFMANN

484 JULIANA FERNANDA DA SILVA BORTH

485 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS BOMFIM PINTO

486 JULIANA LUIZA DIEL

487 JULIANE MENDES DE OLIVEIRA

488 JULIANO ALVES DE ALMEIDA

489 JULIANO ANTUNES

490 JULIANO SANDRI

491 JULIANO SZIMON MARCANTE

492 JULIETA MARIA SONAQUE DOS SANTOS

493 JUREMA NELl BECKER WINCK

494 JUSClLAINE GALlEGO DE LlMA

495 KAIQUE PEREIRA DA ROCHA

496 KARINA DE JESUS MENDES SOUZA

497 KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA

498 KARINE BELLO FERRAZ

499 KATHLEEN FERREIRA MONTALVAO

500 KATIA CAETANO BUZZACARO

501 KATIANE OLIVEIRA DA SILVA HUBNER

502 KATlA SUSAN SIMAS DA SILVA

503 KEILA FIGUEIRA LOPES

504 KELI REGINA TONETI

 505 KELLY ALMEIDA DE SANTANA

506 KELLY JACIANE SANTOS DA SILVA

507 KELLY LUNARDI DA SILVA

508 KETHLYN KESIA DA SILVA VIANA

509 LAELSON SANTOS DA SILVEIRA

510 LAIR FRANCISCO DE PAULA

511 LASARO DOS SANTOS

512 LAURA EVA FIGUEIREDO DE MORAES

513 LAURA VANESSA SILVA SANTOS FROZZA

514 LAURO SCHUCK

515 LEANDERSON DOS SANTOS NERES

516 LEANDRA RODRIGUES

517 LEDA DE SOUZA FERREIRA

518 LEIDE MARA DASILVA SANTOS

519 LEIDIANE TAVARES HOFFMANN

520 LEIDY MARIANA RODRIGUES DASILVA

521 LEOCIR DALAZEN

522 LEOCIR JOAO NORO

523 LEONARDO ARNO BECKER

524 LEONILSON COLINS DASILVA

525 LETICIA BURACHI PERUCHI

526 LETICIA QUISINSKI

527 LEVI FERREIRA DA SILVA

528 LEVI RODRIGUES DOS SANTOS

529 LIDIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA ABREU

530 LIDIANA DA SILVA SANTOS

531 LIDIANE SOUZA LIMA

532 LIEGE MARTINS DE SOUZA PAZINATO

533 LIGIANE FERREIRA CUNHA

534 LILIAN ORTEGA FERREIRA

535 LILIAN REGINA SOUZA DE ANDRADE

536 LINCOLN DE ALMEIDA NETO

537 LINDOMAR SUDARIO GOMES

538 LINEIDE SOARES DE PINHO

539 lONE APAREClDA FERREIRA

540 LORENA TELLES MARTINS

541 LORENI DE OLIVEIRA

542 LOURDES MARCHIONI DA COSTA

543 LOURIVALDO LOURENCO DE OLIVEIRA

544 LOWELL MATHEUS NASCIMENTO SANTOS

545 LUANA MAYARA TAVARES DE ASSIS

546 LUCAS ANDREI DE LIZ

547 LUCAS DASILVA ARAUJO

548 LUCELIA BRUNO DA SILVA

549 LUCELIA TERESINHA DA CONCEICAO

550 LUCIANA CONRADO PONCE

551 LUCIANA DOS SANTOS BARBOSA LIMA

552 LUCIANA MARlA ZANON PADILHA

553 LUCIANA NAVA

554 LUCIANA RAQUEL JUCHEM DA SILVA

555 LUCIANE FERREIRA

556 LUCIANE LEMOS PILATTO

557 LUCIANY DA SILVA

558 LUCIENE DUARTE DA CUNHA DA SILVA

559 LUCIENE MARINHO FALCAO

560 LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA

561 LUCIENE PIRES DA SILVEIRA

562 LUCILENE DA SILVA A. LUZ

563 LUCILENI APARECIDA MARCANTE

564 LUCIMARA DA ROCHA BARBOSA DOS SANTOS

565 LUCINElA CORREA GODINHO DA PAIXAO
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566 LUIS CARLOS HELBICH

567 LUIS FELIPE PETERLINI

568 LUIZ FERNANDO DE SOUZA TENORIO

569 LUIZ GONCALVES DE QUEIROZ

570 LUIZ GUSTAVO CARDOSO PEREIRA

571 LUIZ HENRIQUE BARBOSA

572 LUIZ KOVALSKI DA CRUZ

573 LUIZA DORILIA DE MELO FUZARI

574 LUZIA DA CONCEICAO SOARES FROZINO

575 LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCHER

576 LUZIMEIRE GOMES DE ARRUDA

577 LUZINETE RODRIGUES DA SILVA CORREA

578 LVONE PASCOAL DA SILVA MATOS

579 MAGALI LISIANE IRBER

580 MAGALI LOURDES DARIO BONALDO

581 MAGNA ALMEIDA SANTOS

582 MAKSAEL JOSE MESSIAS DE SOUZA

583 MARCELO CORTIVO DOS ANJOS

584 MARCELO JUNIOR CORREA PROENCO

585 MARCELO ROSSONI

586 MARCIA DE LIMA MORAES

587 MARCIA GARCIA DA ROCHA

588 MARCIA IRENA DA CONCEICAO

589 MARCIA RODRIGUES DA CONCEICAO

590 MARCIEAL ROSSETTO MARCOLAN

591 MARCIEL BONRUQUE

592 MARCIELE DA LUZ

593 MARCIO FURST

594 MARCIO GARCIA DA ROCHA

 595 MARCIO IRINEU SILVA FURTADO

596 MARCIO MROWSKOVSKI GALVAO

597 MARCIO PANARO

598 MARCO ANTONIO NORBERTO FELIPE

599 MARCO DAVANCO SORRILHA

600 MARCOS HENRIQUE DE MELO SILVA

601 MARCOS LUIZ ALMADAZ

602 MARCOS RODRIGUES WEBER

603 MARCOS WOICICHOSKI

604 MARIA APARECIDA ALVES ARAUJO

605 MARIA APARECIDA GODOI GARCIA SOUZA

606 MARIA APARECIDA VIEIRA MARMENTINI

607 MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS CURADO

608 MARIA BEATRIZ MARTINS BALDEZ

609 MARIA BEATRIZ SANTOS MEDEIROS

 610 MARIA CLEMÊNCIA RODRIGUES DA COSTA

611 MARIA CRISTINA ZACARIAS

612 MARIA DE JESUS DOS SANTOS TEIXEIRA

613 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RUCINSKI

614 MARIA DO CARMO DUDA

615 MARIA EDUARDA DA SILVA

616 MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS

617 MARIA EZALTINA MONTANIA PAES DA SILVA

618 MARIA GRACILENE LACERDA INOUE

619 MARIA HELENA CENTURIAO VIEIRA

620 MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA

621 MARIA HELENA NElS MOREIRA

622 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA

623 MARIA JOSE PIRES DA SILVEIRA

624 MARIA JOSE ROSA BRANDAO

625 MARIA LEONICE SILVERIO CAVALHEIRO

626 MARIA LOURDES DA SILVA

627 MARIA LUCIA BEDIN MARTELLI

628 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SANTOS

629 MARIA SALVADORA RIOS DE BRITO

630 MARIA SHISLEY DA SILVA SANTOS

631 MARIA VALDETE DE SOUSA SILVA

632 MARIANA DA SILVA SOARES

633 MARIANA DE LIMA MORAES

634 MARIANA SILVA DE OLIVEIRA

635 MARIANE MACHADO DOS SANTOS

636 MARIJANIA DA SILVA AMARAL

637 MARILAINE DA ROCHA HABOSKI

638 MARILDA ISIDORIO NETO

639 MARILDE DE OLIVEIRA FORTES

640 MARILENE DE ARRUDA PEREIRA

641 MARILENE POLESSO GONCALVES

642 MARILENE SCHEWE

643 MARILUCIA DA SILVA SOARES

644 MARILZA BARBOSA MESSIAS

645 MARILZA ALVES CAMPOS DE SOUZA

646 MARINA BASSAN

647 MARINA VILELA DOS SANTOS

648 MARINELDA FAVERO

649 MARINES OGLIARI PIAIA

650 MARISA CAVALHEIRO SKILOF MADALOSSO

651 MARISTELA MASSAROTO TIVES

652 MARISTELA MORETTO

653 MARIZETE APARECIDA CONCHE DE SOUZA

654 MARLENE ALVES MATOS

655 MARLENE FERREIRA DA SILVA

656 MARLENE FRITSCH RAMOS

657 MARLENE ROSA MASSAFRA PORAZZI

658 MARLENE TIRLONI SCARSI

659 MARLENE TONASSOU SIQUEIRA

660 MARLETE CASSOL

661 MARLI ALBRINK DA SILVA

662 MARTA RIBEIRO FALEIRO

663 MATIAS GARCIA DAROCHA

664 MAURICIO DALEPIANE NAZI

665 MAURICIO PERBRA DESOUZA

666 MAURO GARCIA DA ROCHA

667 MAURO SERGIO TOCHETO

668 MAX ALESANDRO DA SILVA

669 MAYARA MONTEIRO DA SILVA DA CAS

670 MEIRE ARAUJO GIEHL

671 MERIELLE GRANCE ALÇAMENDIA

672 MERILAINE DA ROCHA HABOSKI

673 MERILUCE SILVA CASTRO

674 MEZAQUE SILVANO DE ALMEIDA

675 MICHAEL DOUGLAS DA SILVA ROSA

676 MICHELA MAURA DE ALMEIDA CAMPOS

677 MICHELE PAULA BENIN

678 MICHELLE RODRIGUES QUEIROS

679 MIGUEL PEREIRA DE LOYOLA JUNIOR

680 MIRIAM FERNANDES DOS SANTOS MEDEIROS

681 MISAEL MOURA DASILVA

682 MOACYR OLIVEIRA SANTOS

683 MORGANA JARDIM ALMEIDA

684 NADIA CAROLINA HALABURA ZUCONELLI

685 NADIA TEREZINHA GUZATTI BENDER

686 NAENE PEREIRA MIRANDA

687 NAHYARA GOMES DA SILVA

688 NAIR NOGUEIRA MARTINS

 689 NATALLY RAFAELLY MACHADO SANTOS

690 NATAN VINICIUS DA SILVA DOS ANJO

 691 NATHALY FERNANDA JARENTCHUK

692 NATHAN MARTINS FERREIRA

693 NATIELE TELES DE PAULA

694 NAYANE ANDRADE OLIVEIRA

695 NEDI SALETE MINGOTTI

696 NEIVA FOGUESATIO ZANGIROLAMI

697 NELCI DO CARMO DEALMEIDA

698 NELl MOGNON SARTORI

699 NELl SCHULLER

700 NELSON BATISTELA

701 NEUCIMAR SIMAS DA SILVA

702 NEUSA IVETE TEIXEIRA DONATO

703 NEUSSANIA SILVA DE OLIVEIRA

704 NEUZELI APARECIDA VIEIRA

705 NEUZINA MARIA DE LIMA

706 NILSON FERREIRA DOS SANTOS

707 NILSON HONORATO DO NASCIMENTO

708 NISLEIA DE ASSIS SOUZA

709 NOELl DE LIMA MATIOS
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710 NOEMI SALETE STEIN

711 ODAIR JOSE FONSECA

712 ODALBERTO GERALDO ALVES

713 ODENIR CARVALHO MAGALHAES

714 ODERLEY RIGHI

715 OLDAIR ALBERTO COMERLATO

716 OLIVIA DA SILVA MORAIS

717 OLIVIA DA SILVA MORAIS

718 OSMAR ARAUJO FIGUEREDO

719 OSMAR RODRIGUES DE LIMA

720 OSVALDO BATISTA COSTA

721 OTAVIO JOSE BONADIMAN

722 OZEIAS DOS SANTOS BATISTA

723 PABLO BORGES TEIXEIRA

724 PALOMA PILATTO DALLACORTE

725 PAMELA MENDES CARDOSO

726 PAMELLA CAROLLINNE SILVA PLIMO

727 PATRICIA SOARES TERRES ZANELLA

728 PAULA DAYANNE DE SOUZA

729 PAULA FERNANDA CAPELETTI PORFIRIO

730 PAULA GONÇALVES COELHO

731 PAULA MELISSA SALES FERREIRA

732 PAULINA AUXILIADORA DA LUZ

733 PAULO CESAR DAPPER

734 PAULO CESAR DOS SANTOS

735 PAULO FERREIRA DASILVA

736 PAULO FRANCISCO DA PAZ

737 PAULO GAWSKI

738 PAULO GILBERTA VIEIRA MATIELLO

739 PAULO JOSE DOS SANTOS

740 PAULO LUIZ PICOLOTTO

741 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

742 PAULO MATTES VOIVODA

743 PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU

744 PEDRINA CARDOSO DA SILVA

745 PEDRO VERGILIO DE SA

746 PRISCILA GOLNIK

747 QUELI CRISTINE DE ALCANTARA

748 QUELVIANE CRISTINA DE PAIVA

749 RAFAEL ANDRE FERNANDES

750 RAFAEL BITIATI BIANCHINI

751 RAFAEL DOS SANTOS

752 RAFAEL FARIAS GONCALVES DE QUE

753 RAFAEL SOUZA DOS SANTOS

754 RAFAEL WOLF BECKER

755 RAFAELA MARTINS DA SILVA MAZIERO

756 RAICO JUNIOR CERIOLI

757 RAIDONE DOS SANTOS TEIXEIRA

758 RAILSON ALVES DE SOUSA

 759 RAIMUNDO GILBERTO SOUSA DOS SANTOS

760 RAPHAEL BRUNO REZENDE

761 RAQUEL CORDEIRO RODRIGUES

762 RAQUEL CUTRIM CUTRIM BARROS

763 RAQUELI MARCIA KOCH

764 RARICE DA SILVA COSTA

765 RAYANA LILIAN SOUZA CRUZ

766 REBEKA VIVIANY BORGES DE SOUZA

767 REBERT DAYON DA SILVA

768 REGIANE CRISTINA DA SILVA GOMES DE PAULA

769 REGIANE DE LOYOLA CORREA

770 REGINALDO MARTINS DA PENHA

771 REINALDO KENEDE ALVES

772 REINALDO PEDROSO

773 RENAN DE LIMA HENRIQUE

774 RENATA APARECIDA MATOSO PARIZOTO HETKOWSKI

775 RENATA CARLA BONISSONI DE MORAES

776 RENATA DOS SANTOS

777 RENATA FERREIRA FERNANDES

778 RHONATA CORREIA SCHEEREN

779 RITA LAYANE DA SILVA SANTOS

780 RIZIA CRISTINA DA CRUZ

781 ROBERTA DOS SANTOS DA CRUZ

782 ROBERTA GNOATO TIDORIO

783 ROBERTO CARLOS DA SILVA

784 RODRIGO DEJESUS GOMES DOS SANTOS

785 RODRIGO HUDSON MENDONÇA

786 RODRIGO QUINTINO DE ALMEIDA

787 ROGERIO FERREIRA DA MOTTA LIMA

788 ROGERIO LOURENCO DE OLIVEIRA

789 ROMARIO SOUZA DOS SANTOS

790 ROOSEVELT DA SILVA FILHO

791 ROSINEI GROSS BECKER

792 ROSA ALBERTINO FARIAS

793 ROSA ALVES DE SOUSA

794 ROSANA DA SILVA PEREIRA

795 ROSANA FERREIRA

796 ROSANE DE FATIMA BATTU DO CARMO GONCALVEZ

797 ROSANE FAGUNDES DE SOUZA

798 ROSANE FERNANDES LISBOA

799 ROSANE GONCALVES DE AZEVEDO

800 ROSANE MARCH lORETTO TONIAL

801 ROSANE SCHONS

802 ROSANE TERESINHA MARTINS KLAR

803 ROSANETE DA SILVA

804 ROSANGELA CARNEIRO DASILVA

805 ROSANIA PEREIRA GOMES SUDARIO

806 ROSE MAR FERNANDES DOS SANTOS

807 ROSEANE PEREIRA DO NASCIMENTO

808 ROSECLER CORREIA DA LUZ

809 ROSELI DOS SANTOS ABREU SILVA

810 ROSELI MARIA HELLMANN FIDENCIO

811 ROSENETE PRIM

812 ROSENILDA DE SANTANA

813 ROSEU BALMANT DE ALMEIDA

814 ROSIANA PEREIRA DOS SANTOS

815 ROSILENE CARNEIRO ORTIZ

816 ROSILENE DAS DORES MARTINS

817 ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS BORGES

818 ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA

819 ROSIMEIRE AMARO ALVES DOS SANTOS

820 ROSIMEIRE FERREIRA DE OLIVEIRA

821 ROSIMEIRE SCHUAB RIBEIRO

822 ROSYLENE ALMEIDA DE SOUZA

823 RUDI PREIS

824 SABRINA FONSECA DA SILVA

825 SALETE TERESINHA SETTE

826 SAMARA PAULA DA COSTA

827 SANDRA APARECIDA MEZZOMO ANHAIA

828 SANDRA ARNDT

829 SANDRA BOURSCHEIT

830 SANDRA MARA BAPTISTELLA DE ALMEIDA

831 SANDRA MARTINS DE OLIVEIRA

832 SANDRA SALES MAZARIO

833 SANDRA TAVARES DE ASSIS

834 SANDRA TOMASI TOSI LOPES

835 SANTINA GRANETTO ZATTA

836 SARA CRONEMBAUER VIEIRA

837 SARA TIAGO SILVA MAIA DE LIMA

838 SAVIO JOSE TOMMASINI SILVA

839 SEBASTIANA DA COSTA HOSCHER BARALDI

840 SEBASTIAO DA SILVA ALVES

841 SEBASTIAO DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA

842 SEBASTIAO SAMPAIO DE ALCANTARA

843 SELMELY BENTO DA SILVA

844 SHIRLEY MARIA WILLERS

845 SIDINEI CAMARGO DOS SANTOS

846 SILENI MARIA DE ALMEIDA

847 SILVANA MARIA DALMOLIN WOHL

848 SILVANA PAULA SILVA

849 SILVANEI DA SILVA GONCALVES

850 SILVANO MARTINS GONCALVES

851 SILVICLEI CECILIANO ROCHA

852 SILVIO DOS SANTOS LUCA

853 SIMONE APARECIDA KITAISKI
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854 SIMONE BARCELO LIMA

855 SIMONE BISPO DOS SANTOS LUCA

856 SIMONE LEMES DA SILVA

857 SIRLENE TELES DOS SANTOS VIEIRA

858 SOELI TERESINHA FINGER

859 SOLANGE APARECIDA ALVES DE SOUZA

860 SOLANGE DE CAMPOS FIRMINO TERHORST

861 SOLANGE SANTOS DE ARAUJO SARTORELLI

862 SONIA BORGES

863 SONIA MARIA AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO

864 STEFANIA NOGUEIRA GONÇALVES

865 STEFFANY ROSA DOS SANTOS

866 STEPHANIA DOS SANTOS GUEDES GOMES

867 SUELEN CEZARIO DIPERRO

868 SUELEN SORGATTO FIORI

869 SUELY RODRIGUES DE QUEIROZ

870 SUELY RODRIGUES FERREIRA CORREIA

871 SULIANE DA SILVA

872 SUSANA FONTANA KUZNIEWSKI

873 SUSETE KOVALSKI SCHUSSLER

874 SUZANA BESS

875 TACIANO NASCIMENTO DA SILVA

876 TAIANE GRACIOSA SAVI MONDO

877 TAIS ALVES DOS SANTOS

878 TAIS REGINA SCHEID

879 TAKACHI SILVA ARAUJO

880 TAMIRES GONCALVES DE OLIVERA

881 TAMIRYS EDUARDA NERATKA

882 TANIA REGINA NERATKA DAL PUPO

883 TASSIA GABRIELLA RODRIGUES EGUES

884 TATIANA COSER

885 TATIANE DE FATIMA MEZZOMO

886 TATIANE NARCISO DE LIRIO

887 TATIELLE NAJARA DOS SANTOS SOUZA

888 TATYANA COSTA LIMA DE CAMPOS

889 THALIA ELlS KERBER

890 THEICIANE APARECIDA DE ALMEIDA

891 THIAGO HUDSON DE SOUZA BIANCHINI

892 THIAGO ANTONIO SCHNEIDER

893 THOMAS JEFERSON CURIM FELTRIN

894 TIAGO LUIS DA SILVA

895 VAGNER FROZZA

896 VALDELICA DE ALMEIDA SENA DE GODOY

897 VALDENIL SANTOS DA SILVA

898 VALDEUCE RODRIGUES PARRA

899 VALDICLEIA FERREIRA

900 VALDIR UBERTI

901 VALDIR VIEIRA MARINHO JUNIOR

902 VALDIRENE APARECIDA PRADO

903 VALDIRENE DA CONCEIÇÃO BARBOSA

904 VALDIVINO ROSA DOS SANTOS

905 VALERIA AP SANTOS

906 VALERIA FRANCISCA FERREIRA

907 VALERIA VALENTINI

908 VALERIO CORDEIRO TALARIDI

909 VALMIRA LOVATTO PROVENSI

910 VALNEI CARVALHO DE MAGALHAES

911 VANDREO ANTONIO DALLACORTE

912 VANESSA AUGUSTA BEAL

913 VANESSA BRUNETTO MAGRI

914 VANESSA KORGUT RIBEIRO

915 VANIA DE SOUSA SILVA

916 VANIA GUILHERMO SILVA

917 VANIA NASCIMENTO SILVA PAZ

918 VANILDA PERUCCI BENETTI PEDROSO

919 VERONICA AUXIUADORA DE LIMA

920 ViCTOR HENRIQUE LOPES DA SILVA

921 VILMA MENDES BARRANCO DA SILVA

922 VILMA MORAES SILVA

923 VILMUT QUINOT

924 VILSON GRIEP KISSLER

925 VINO JOSE GELINSKI

926 VITOR CORREIA BATISTA DE PAULA

927 VITORIA ALBANI

928 VIVIAN FRANCIELE MENCHIC VIEIRA FERREIRA

929 VIVIANE VIEIRA DA SILVA

930 VIVIANI DOS SANTOS SOUZA

931 WALDIR ERNEGA

932 WALTER LUIZ MARTIN

933 WALYSSON COSTA MEDEIROS

934 WANDA SILVA MONTEIRO

935 WANDERSON FELIX DA SILVA

936 WANESSA BRUM

937 WANESSA DUTRA DE OLIVEIRA

938 WANIA ROSELl DUTRA RODERO

939 WANILZA BATISTA

940 WELINGTON DOMINGOS DA SILVA

941 WELLITA CONCEICAO DA SILVA

942 WELLYNGTON DOS SANTOS OLIVEIRA

943 WILLIAN DOS SANTOS DAROCHA

944 WOLMAR ANTONIO ANTUNES DE CHAVES

945 WYLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA DALLA COSTA

946 YNGRID RAIANE DA CONCEIÇÃO SIEDEKUM

947 ZELIA CAZNOCA

948 ZILDETE ALBUQUERQUE DA SILVA

949 ZILMA ALBUQUERQUE COLINS

950 ZILMA TEREZINHA GRACIOLA DA SILVA

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito da Vara Única

Presidente do Tribunal do Júri Popular

OBSERVAÇÕES:

 Art. 436: O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos.

§ 1º: Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º: A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.

Art. 437: Estão isentos do serviço do júri:

I - o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II - os Governadores e seus respectivos Secretários;

III - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV - os Prefeitos Municipais;

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII - os militares em serviço ativo;

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438: A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1º: Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2º: O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade

Art. 439: O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.

Art. 440: Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

 Art. 441: Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.
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Art. 442: Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

Art. 443: Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.

Art. 444: O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.

Art. 445: O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.

Art. 446: Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27058 Nr: 80-31.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXSANDRO DE SOUZA CRUZ, Cpf: 

02637697121, Filiação: Elizabeth de Souza Cruz, data de nascimento: 

13/09/1983, brasileiro(a), natural de Caxias-MA, solteiro(a), Telefone 

66-96525024. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO \b0 do denunciado para \b informar\b0 , \ul no 

prazo de até 30 dias\ulnone , \b os dados bancários \b0 (Agência, Conta, 

Titularidade e CPF) \ul para devolução do valor pago como fiança nos 

presentes autos.

Despacho/Decisão: Processo nº 80-31.2012.811.0108 Código nº 

27058Vistos etc.Tendo em vista que o Promotor de Justiça com 

atribuições nesta Comarca encontrar-se-á em usufruto de férias 

regulamentares no período compreendido entre os dias 21/11/2016 a 

05/12/2016, conforme informações oriundas do Ofício nº 

540/2016/ProJus/Tapurah-MT, redesigno a audiência para o dia16 de 

março de 2017, às 13h00min.Assim, retire-se da pauta a audiência 

designada para o dia 01/12/2016.Façam-se todas as intimações 

necessárias, expedindo-se carta precatória, se for o caso.Ciência ao 

MPE, e à DPE se for o caso.Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Tapurah/MT, 25 

de outubro de 2016.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 14 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26647 Nr: 1251-57.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Gonçalves de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

dos Oficios Requisitórios, requerendo o que entender de direito, bem como 

para em mesmo prazo indicar dados bancários para transferência de 

valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, nome do banco, 

nº da agência bancária e nº da conta bancaria e indicação de conta 

poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 1313-24.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

dos Oficios Requisitórios, requerendo o que entender de direito, bem como 

para em mesmo prazo indicar dados bancários para transferência de 

valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, nome do banco, 

nº da agência bancária e nº da conta bancaria e indicação de conta 

poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22639 Nr: 495-19.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVA FERREIRA, ESPOLIO DE ISAC LEMES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

do Oficio Requisitório (RPV sucumbencial), requerendo o que entender de 

direito, bem como para em mesmo prazo indicar dados bancários para 

transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, 

nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23904 Nr: 172-77.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Arrais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Balem e Freitas Associados - 
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OAB:2.746, DIEGO BALEM - OAB:46441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias indicar dados bancários para 

transferência de valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, 

nome do banco, nº da agência bancária e nº da conta bancaria e 

indicação de conta poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do 

titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40007 Nr: 452-77.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilton Enoque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

dos Oficios Requisitórios, requerendo o que entender de direito, bem como 

para em mesmo prazo indicar dados bancários para transferência de 

valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, nome do banco, 

nº da agência bancária e nº da conta bancaria e indicação de conta 

poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41537 Nr: 383-11.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorena Slongo Roseghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

dos Oficios Requisitórios, requerendo o que entender de direito, bem como 

para em mesmo prazo indicar dados bancários para transferência de 

valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, nome do banco, 

nº da agência bancária e nº da conta bancaria e indicação de conta 

poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do titular.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41852 Nr: 759-94.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Reimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto ao pagamento 

dos Oficios Requisitórios, requerendo o que entender de direito, bem como 

para em mesmo prazo indicar dados bancários para transferência de 

valores depositados em juízo, quais sejam: nº do banco, nome do banco, 

nº da agência bancária e nº da conta bancaria e indicação de conta 

poupança ou conta corrente, nº do CNPJ ou CPF do titular.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59595 Nr: 2101-04.2017.811.0108

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO MARQUES BARBOSA, Cpf: 

69873569120, Rg: 1.862.722-6, Filiação: Maria Ivonete Alves Barbosa e 

Jose Barbosa, data de nascimento: 21/04/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), locutor de radio. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: “[...] ROSEMEIRE DE SOUZA COSTA BARBOSA, 

brasileira, casada, balconista, portadora da cédula de RG nº 1554938-0 

SSP/MT, inscrita no CPF/MF nº 011.849.421-02, residente e domiciliada na 

Rua Maranhão, nº 37, Bairro Jardins, na cidade de Tapurah/MT, CEP 

78.573-000, podendo ser localizadas ainda pelo telefone nº (065) 

99601-0647 por intermédio da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, através do Defensor Público Substituto que esta 

subscreve, atuando na forma do art. 128, inciso XI, da Lei Complementar 

Federal nº 80/94, art. 185 e 186 do CPC, podendo ser intimada 

pessoalmente no núcleo da Defensoria Pública situado no endereço 

constante no rodapé desta peça, vem, respeitosamente, a presença de 

Vossa Excelência, propor a seguinte REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO 

DO DIREITO DE VISITAS em favor das crianças ALEFE COSTA MARQUES 

BARBOSA, nascido em 09/08/2006, e RAISSA COSTA MARQUES 

BARBOSA, nascida em 28/02/2008, absolutamente incapazes, em 

desfavor de ADRIANO MARQUES BARBOSA, brasileiro, estado civil e 

profissão desconhecida, portador da Cédula de ldentidade nº 1862722-6 

SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 698.735.691-20, residente e domiciliado 

na Avenida Mato Grosso nº 469, Vila São Jose, CEP 78718-110, na cidade 

Rondonópolis-MT, pelas razoes fáticas e fundamentos jurídicos a seguir 

delineados 1- FATOS A requerente e genitora de ALEFE COSTA 

MARQUES BARBOSA, (09/08/2006), e RAISSA COSTA MARQUES 

BARBOSA, (28/02/2008), conforme se extrai dos registros gerais em 

anexo. Conforme se verifica no acordo homologado nos autos Código 

42084, as partes estabeleceram que a guarda seria exercida de forma 

unilateral pela genitora e o direito de visitas livre. No entanto, o genitor 

mudou-se de comarca. Além disso, ressalta-se que a genitora, no tempo 

em que conviveu com o Demandado, passou por alguns transtornos, como 

violência doméstica e outros aborrecimentos. Diante desses fatos, não 

resta alternativa diversa da modificação do direito de visitas, uma vez que 

o genitor não transmite tranquilidade e segurança aos filhos, tendo 

inclusive algumas vezes ameaçado levá-los para Rondonópolis. Nessa 

toada, diante do quadro fático apresentado e da necessidade de se 

modificar a forma do exercício do direito de visitas, requer-se que esse 

direito seja exercido no domicílio da genitora, posto que o genitor reside em 

outra comarca e, conforme se confirmara durante a instrução, traz risco 
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aos filhos diante das ameaças de lavá-los sem permissão. [...]III - PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se que: a) Sejam deferidos os benefícios da 

justiça gratuita a Demandante, haja vista não ter condições econômicas 

e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas 

aplicáveis a espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na 

forma do artigo 12, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983 e 98, do 

NCPC; b) Seja intimado pessoalmente o representante da Defensoria 

Publica Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso I da Lei 

Complementar Federal nº 80/94, artigo 52 Lei Complementar Estadual n2 

146/2003 e artigo 186, §12 do Novo Código de Processo Civil; c) A 

observância do disposto na legisla ao que dispõe sobre prazos em dobra, 

bem como sobre a dispensa da juntada de instrumento de mandata; d) 

Seja intimado o representante do Ministério Público para que se manifeste 

e acompanhe o feito ate o seu final, sob pena de nulidade, conforme 

artigos 178, incisos I e II e 279 todos do Código de Processo Civil (Lei n2 

13.105/15); e) A Demandante pleiteia, com fulcro no artigo 319, inciso VII, 

do Código de Processo Civil, que seja realizada audiência de 

autocomposição. Requer, ainda, que as intimações para comparecimento a 

Audiência sejam feitas na pessoa da Parte, dada as peculiaridades das 

atribuições defensoriais, com fulcro no artigo 186, §22, do Código de 

Processo Civil; f) A intimação e citação do Demandado para 

comparecimento à audiência e/ou apresentação de contestação. g) A 

concessão liminar, sem oitiva da parte contraria ou depois de justificação 

previa com a oitiva das testemunhas arroladas, da TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, com fundamento no acima exposto, determinando-se a 

regularização do direito de visitas em relação a ALEFE COSTA MARQUES 

BARBOSA e RAISSA COSTA MARQUES BARBOSA, deixando de ser na 

forma livre, para ser exercido no domicílio da genitora das crianças, 

efetivando de forma imediata o melhor interesse das crianças; h) Ao final, 

seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO para regularizar as visitas, 

permitindo que o direito de convivência do demandado com as filhos seja 

desenvolvido da forma que melhor atenda aos interesses das crianças; i) 

A condenação do Demandado nas custas processuais, honorários 

advocatícios e demais cominações legais, sendo os honorários 

advocatícios fixados em favor da Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso, portadora do CNPJ nº 02.528.193/0001-83, devendo as mesmos 

ser pagos mediante deposito no Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, 

conta Corrente no 1.041.050-3; j) Por fim, requer-se a realiza ao de estudo 

psicossocial junto as partes, a fim de direcionar a decisão de Vossa 

Excelência no que toca o pedido de regulamentação do direito de visitas; 

Protesta provar o alegado por todos as meios de prova admitidos em 

direito, especialmente oitiva das testemunhas (rol em anexo), juntada de 

documentos, reservando-se o direito de usar os demais recursos 

probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação. [...]”

Despacho/Decisão: Processo n°: 2101-04.2017.811.0108 (Código nº: 

59595)REQUERENTE: Rosimeire de Souza CostaREQUERIDO: Adriano 

Marques BarbosaREGULAMENTAÇÃO DE VISITASVISTOS.Cuida-se de 

ação de regulamentação de visitas proposta por Rosimeire de Souza 

Costa em face de Adriano Marques Barbosa, objetivando alterar a 

regulamentação anteriormente ajustada pelas partes, quanto ao direito de 

estar com os filhos Alefe Costa Marques Barbosa e Raissa Costa 

Marques Barbosa, nos períodos de convivência familiar. Relata a 

requerente que da união matrimonial que manteve com o requerido adveio 

o nascimento de Alefe Costa Marques Barbosa e Raissa Costa Marques 

Barbosa e que após a separação, as partes firmaram acordo nos autos 

de cód. 42084, no qual se fixou que a guarda dos infantes seria exercida 

de forma unilateral pela genitora, ora requerente, sendo garantido ao 

genitor o direito de visitas de forma livre.Afirma que o requerido se mudou 

para a cidade de Rondonópolis/MT e que a despeito do direito de visitas 

concedido, devido ao histórico de violência doméstica que sofreu com o 

requerido durante a convivência matrimonial, bem como as ameaças 

prolatadas no sentido de que levaria os filhos embora sem sua permissão, 

entende ser necessária a modificação da regulamentação de visitas 

anteriormente fixadas entre as partes. Em sede de tutela de urgência 

requer seja deferida a modificação do regime de visitas aos infantes para 

que sejam realizadas exclusivamente em seu domicílio.Instado a se 

manifestar, o representante ministerial opinou pelo deferimento da tutela 

pleiteada (fl. 26/27).É BREVE O RELATO.DECIDO.De plano, ante a 

existência de menor, determino o processamento da lide em segredo de 

justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção de custas. Posta a questão, 

insta consignar que o direito de visitas é um direito/dever de ambos os 

genitores, inclusive resguardado pela Carta Magna brasileira (art. 226 e 

ss) e pelo Estatuto da Criança e Adolescente (art. 19 à 21).A visitação, de 

fato, materializa o direito dos menores de conviver com ambos os 

genitores, assegurando o alargamento de um vínculo afetivo saudável 

entre pais e filhos.No caso dos autos, a alteração do regime de visitação, 

objetivando restringir a convivência paterno-filial, deve se atentar 

primordialmente aos interesses da criança, que devem prevalecer sobre 

os dos genitores, porquanto o contato com os pais e familiares é direito 

fundamental e essencial ao desenvolvimento e formação da infante, 

evitando-se, assim, quaisquer sequelas emocionais e/ou psíquicas. 

Levando-se em consideração a relação familiar existente entre as partes, 

conclusão prematura seria no sentido de que a alteração do regime de 

visitas fixado anteriormente se mostraria congruente com o interesse dos 

infantes, na medida em que a alega intranquilidade da requerente com 

relação ao requerido, em especial aquelas fundadas nos alegados abusos 

sofridos durante a relação matrimonial ou ainda no temor de que ele leve 

as crianças para outra cidade, não possuem o condão de afastar o direito 

de convivência entre o genitor e os infantes, sobretudo porque os fatos 

relatados pela postulante não guaram em si real ameaça, inexistindo nos 

autos qualquer informação de que o requerido tenha atuado com violência 

ou agressividade com os infantes a justificar qualquer intervenção judicial 

restritiva.Há que se levar em consideração que à época da separação das 

partes, os alegados episódios de violência doméstica já haviam ocorridos 

e, ainda sim, a requerente concordou em fixar ao requerido o exercício 

livre do direito de visitas, tornando evidente que tal fundamento não se 

sustenta para restringir os infantes da convivência paterna.Ademais, 

estando comprovada a condição de guardiã legal dos infantes, há que se 

reconhecer que a requerente possui outros instrumentos legais para 

exercer seus direitos, que não impliquem em restringir o direito 

constitucional de visitas do requerido aos infantes, tornando temerária a 

concessão do pedido formulado sem elementos seguros para uma melhor 

compreensão da situação fática vivenciada pelos envolvidos.Doutra 

banda, não há como se negar que a realidade fática das partes se alterou, 

de forma que a regulamentação das visitas de forma livre não mais se 

apresentam adequadas ao quadro estabelecido entre as partes, 

notadamente por causa do distanciamento entre as cidades dos genitores 

dos infantes, que torna dificultosa a convivência em períodos escolares, 

por exemplo.Nesses moldes, ao sopesar os fatos narrados, INDEFIRO o 

pedido de tutela urgência na forma requerida, todavia, visando resguardar 

o interesse e a realidade fática vivenciada pelos infantes, tenho por bem 

readequar, provisoriamente, o direito de visitas do requerido aos seus 

filhos Alefe Costa Marques Barbosa e Raissa Costa Marques Barbosa 

para 50% das férias escolares do final e do meio do ano e eventuais 

feriados e finais de semana, conforme convenção entre as 

partes.Saliento, outrossim, que, em caso de eventual alteração no 

contexto fático ou jurídico apresentado, a questão relativa ao exercício do 

direito de visitas poderá ser objeto de nova apreciação pelo judiciário.A fim 

de melhor compreender a situação fática vivenciada pelos envolvidos, 

determino a realização de estudo psicossocial na residência das partes, a 

ser realizado pela equipe multidisciplinar, no prazo de 30 dias, salientando 

que a medida em relação ao requerido deverá cumprida por meio de Carta 

Precatória a ser remetida à comarca de Rondonópolis/MT.No mais, CITE-SE 

a parte requerida, conforme endereço declinado na inicial, para, querendo, 

contestá-la no prazo legal de 15 dias, advertido-a do disposto nos artigos 

285 e 319, ambos do Código de Processo Civil.Caso sejam alegadas 

matérias preliminares ou juntado documentos na peça de contestação, 

abra-se, de imediato, prazo para impugnação (10 dias), conforme 

determina o artigo 327 do mesmo Código.Sem prejuízo do acima exposto, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/01/2018, às 

13h:30min.Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 27 de novembro de 

2017.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 16 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56769 Nr: 506-67.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSL, ROSANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto ao laudo 

sócio-econômico carreado as fls. 73/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63121 Nr: 1099-62.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão 

negativa de busca e apreensão a fl. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 1244-21.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPIDIO MACCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel, THIAGO AFFONSO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144/O, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:OAB/MT 19.144

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora para 

manifestação quanto a contestação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5035 Nr: 61-45.2000.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANERI LANGARO, ARMELINDO LANGARO, 

HELIO PEDRO DE MOURA ALVES, VALDEMAR DE MOURA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para manifestação no prazo de 15 dias quanto a 

devolução da carta precatória de citação sem o devido cumprimento, pela 

ausência de recolhimento da diligência de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24224 Nr: 498-37.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BELONI TRICHES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilda Mateus de Almeida Zanutto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:PR 34.019, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto a certidão 

negativa de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24490 Nr: 765-09.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezaro Gobbi, Elder Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52009 Nr: 547-68.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Dier, HELVIO JOSÉ FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte exequente, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto a certidão 

negativa de citação do executado José Miguel Dier a fl. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 1069-95.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI CAPPELLARI, ADELIR CAPPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 
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OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão 

negativa de penhora, a fl. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53125 Nr: 1144-37.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR JOSE EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão 

negativa de citação a fl. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61970 Nr: 419-77.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCINDO PEDRO DE PINHO, POLIANA ELIZA 

DENARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o 

complemento do depósito da diligência, por meio da Guia emitida no 

endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar 

o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o mandado, vez que foi recolhido diligência para cumprimento de 

ato na cidade de Tapurah, quando o local de cumprimento é município de 

Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65232 Nr: 2421-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, EVERTON BALDISSERA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 mpulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão 

negativa de citação a fl. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65725 Nr: 2686-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4865 Nr: 42-39.2000.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GRAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e NEGO-LHES PROVIMENTO.De outro norte, considerando que a parte 

exequente aportou aos autos novo pedido, consistente na extinção do 

feito, em razão de sua renúncia ao crédito exequendo, a extinção da 

demanda, com fulcro no artigo 924, inciso IV, do CPC, é a medida a se 

impor.Com efeito, considerando que o exequente renunciou 

expressamente ao crédito, JULGO EXTINTA a presente execução, artigo 

924, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas remanescentes pelo 

exequente, nos termos do artigo 90, caput, do CPC.Transitada em julgado 

a sentença, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Tapurah/MT, 19 de setembro de 2019. Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24687 Nr: 963-46.2010.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO NUNES DE ABREU, VILMAR 

ALEXANDRE NUNES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO NUNES DE ABREU, 

brasileiro(a), serviços gerais, Telefone (65)9986-3801 e atualmente em 

local incerto e não sabido VILMAR ALEXANDRE NUNES DE ABREU, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: VISTO,Trata-se de procedimento para aplicação de medidas 

protetivas de urgência (Lei Maria da Penha).Em síntese, as medidas 

protetivas foram deferidas.Em seguida, as partes foram devidamente 

intimadas.Por fim, houve requerimento do parquet para que o processo 

fosse arquivado, em razão do tempo decorrido e tendo em vista que o 

presente feito atingiu sua finalidade.É a síntese do necessário. DECIDO.É 

sabido que a medida protetiva possui caráter cautelar. Assim, presta-se a 

resguardar a vítima de futuras agressões perpetradas por pessoas de 

seu íntimo relacionamento. Nesse sentido, as cautelares necessitam de 

fumus boni iuris e periculum in mora.No caso epigrafado, não se fazem 

mais presentes os requisitos acima delineados, que outrora estavam 

presentes, diante do lapso temporal perpetrado entre o deferimento das 

medidas protetivas e a presente data, bem como por terem sido elas 

satisfativas à vítima, sob pena de sua manutenção tornar-se 

indefinidamente ad eternum.Portanto, torna-se inócua a manutenção da 

tutela emergencial. Com estas considerações, entendo que as medidas 

protetivas perderam seu objeto, de modo que as restrições severas ao 

direito de ir e vir do réu devem ser revogadas.Consigno que nada impede 

a vítima de novamente requerer as medidas protetivas de urgência se 

houver justa motivação.Diante do exposto, REVOGO as presentes 

medidas protetivas e ante a cessação de sua necessidade, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Tomem-se as seguintes 

providências:1) Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 

2) Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a impede de 

requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação; 3) Dê-se 

ciência ao Ministério Público. 5) Por fim, com o trânsito em julgado, 

arquive-se autos com as baixas e cautelas de estilo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 17 de janeiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26231 Nr: 835-89.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LUIZ DA SILVA, SANDRA PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da parte Executada nos 

autos sem manifestação quanto a pagamento, nomeação de bens a 

penhora ou embargos a execução, razão pela qual impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente, por seu procurador, para que no prazo de 

15 dias informe se os executados intimados efetuaram o pagamento ou 

não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, promovo a 

intimação da parte exequente, para requerer o que entender de direito, ou 

indicar bens passíveis de penhora, quando deverá recolher a diligência do 

Oficial de Justiça por meio da Guia emitida no endereço , link do site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, ou custas processuais de envio de 

carta precatória se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato 

penhora e avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo 

atualizada.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000569-07.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL JACINTA MAGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

TERCEIROS INTERESSADOS (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH VARA ÚNICA DE TAPURAH AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, 

CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MELISSA DE LIMA ARAÚJO PROCESSO n. 

1000569-07.2019.8.11.0108 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome, Retificação de Data de Nascimento]->RETIFICAÇÃO 

OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) 

REQUERENTE(S): Nome: IZABEL JACINTA MAGNI Endereço: AV. 04 DE 

JULHO, 2347, JARDIM JULIANA, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO de Interessados, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para bem como para comparece à audiência designada, 

acompanhado de advogado(s) ou defensor público, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Dados da Audiência: Audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento que se realizará no dia 10/02/2020, às 15:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. RESUMO DA INICIAL: 

“[...] IZABEL JACINTA MAGNI HINRICHS, brasileira, professora, casada, 

Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o N° 635.632.589-53, RG N° 

4.108.894-0 SSP/PR, residente e domiciliada na Avenida 04 de Julho, 

n°2347, bairro Jardim Juliana, município de Tapurah/MT, CEP – 78.573-000, 

com fulcro na Lei 6015/73 e demais legislações aplicáveis a espécie, vem, 

mui respeitosamente à honrosa e ilustre presença de Vossa Excelência, 

por intermédio de sua advogada infra-assinada, conforme procuração em 

anexo (Doc. 01), pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos, propor: 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTROS CIVIS Pelas razões de fato e de 

direito que passa a expor: DOS FATOS A Requerente em razão de 

descendência paterna deseja ingressar com pedido de Cidadania Italiana 

no Consulado Geral da Itália de São Paulo, o qual é responsável pelos 

pedidos de cidadania aos residentes de nosso Estado do Mato Grosso. A 

cidadania italiana se transmite a partir de um ascendente Italiano de pai ou 

mãe aos filhos, como em uma ‘corrente’ sem limite de gerações no caso de 

descendência paterna (iure sanguinis). Ocorre que para a cidadania 

almejada venha a ser reconhecida é necessário que a Requerente 

providencie os documentos exigidos pelo Consulado Italiano, o qual possui 

rigidez na avaliação de tal documentação para deferimento ou não do 

reconhecimento da cidadania, a listagem dos documentos exigidos está 

p r e s e n t e s  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  C o n s u l a d o , 

(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/pt/i_servizi/per_i_cittadi

ni/cittadinanza/c ittadinanza-iure-sanguinis-fase_2.html), bem como a título 

de conhecimento segue acostado nesta exordial as informações 

presentes no mencionado site (Doc. 03). Através do site e das 

informações presentes no Doc.03 é de se observar a exigência de 

certidões civis (nascimento/casamento/óbito) do antepassado Italiano, ou 

seja, aquele nascido na Itália, o qual da origem ao direito dos sucessores 

em adquirirem a cidadania italiana, bem como as certidões brasileiras de 

Registro Civil (nascimento, casamento e óbito) de todos os descendentes 

do mesmo antepassado que transmite a cidadania italiana para a 

Requerente bem como Registros Civis desta. As certidões exigidas devem 

necessariamente estar em conformidade, ou seja, sem equívocos de umas 

em relação às outras em nomes, datas, locais etc. Infelizmente, um dos 

grandes desafios que os brasileiros enfrentam ao darem início ao 

processo de dupla nacionalidade diz respeito exatamente a informações 

equivocadas nas certidões civis brasileiras de seus antecessores, as 

quais por vezes possuem erros de grafia, ou informações de datas e/ou 

locais de nascimento em discordância com a verdade. Tal é o caso da 

Requerente. É necessário que tais erros sejam sanados antes de os 

documentos serem postos em análise pelo consulado, tendo em vista que 
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levar a documentação para avaliação sem estar nos moldes exigidos, 

apenas resultará gastos e perda de tempo a Requerente, pois, conforme 

pode ser observado também no site oficial do consulado italiano de São 

P a u l o 

(https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/pt/i_servizi/per_i_cittadi

ni/cittadinanza/i nformazioni-sul-pagamento-del.html), bem como Doc. 04 

em anexo, há a necessidade do pagamento de uma taxa de 300 Euro por 

cada pessoa maior de idade que apresenta o pedido de reconhecimento 

da cidadania italiana. Pelo exposto, já sendo notório o fato de que, caso 

haja equívocos de grafia, datas ou outras informações entre os Registros 

Civis postos para análise os mesmos serão rejeitados, a Requerente move 

a presente ação Excelência, a fim de que ocorra retificação de sua 

certidão de nascimento bem como nos Registros Civis seu pai, avô 

paterno e bisavô paterno. Em ocorrendo as retificações necessárias e 

consequentemente os documentos estando com as informações 

verdadeiras sem divergências de um em relação ao outro, a Requerente 

poderá dar entrada em seu pedido de cidadania italiana, vez que 

fazendo-o antes das retificações necessárias, que aqui serão expostas, 

terá o pedido rejeitado, bem como restará prejudicada financeiramente, 

considerando a taxa expressiva a ser paga (Doc.04), além do tempo que 

será inútil em fila de espera. É de ser revelado, que os registros civis 

devem retratar a verdade efetiva, no sentido mais amplo detectado, por 

mínima que seja a imprecisão ou erro na grafia de ancestrais, este é o 

entendimento dos tribunais, conforme veremos adiante. Busca a 

Requerente sanar erros presentes em registros civis que aqui serão 

tratados, a fim de fazer valer seu direito a dupla cidadania (artigo 12, 

parágrafo 4°, III, ´a da Constituição Federal/88). Tal como comprova a 

certidão de nascimento da Requerente, cuja cópia segue anexa, a mesma 

é filha de André Magni Junior e Regina Pagliarini Magni, tendo como avôs 

paternos Andrea Magni e Jacyntha Batista Magni. É de se revelar que o 

bisavô paterno da Requerente é Filippo Magni, o qual origina seu direito a 

cidadania italiana. Ocorre que há equívocos nos Registros Civis dos 

antepassado da Requerente, como é o caso de dados referentes ao 

bisavô Filippo Magni, vez que a certidão de óbito deste foi averbada, tendo 

seu nome corrigido, em decorrência de ação de retificação de registro civil 

proposta na 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, de modo que as 

certidões dos descendentes dele restaram com a escrita de seu nome e 

alguns dados em discordância, necessitando de retificação a fim de que 

haja coerência com a certidão de óbito averbada. Outro problema está 

presente em dados do avô da Requerente, o qual apresenta nos 

documentos o nome de André Magni, natural do Estado do Rio de Janeiro 

nascido em 29/07/1902, informações que merecem retificação por não 

comportarem a verdade, tendo em vista a certidão de nascimento Italiana 

do mesmo. Assim para obter a desejada cidadania italiana, a autora 

necessita retificar a cadeia sucessória de registros civis de seus 

familiares para constar a grafia correta de seus nomes, bem como alguns 

dados reais, que no Brasil ao serem registrados sofreram alterações que 

não condizem com a verdade. Não apenas em decorrência da 

necessidade de coerência entre as documentações a título de 

reconhecimento da cidadania italiana é por bem a retificação dos registros 

civis da Requerente e familiares, mas também por serem informações que 

pecam com a verdade e realizam uma cadeia de erros na sucessão, de 

modo que é por bem ser cessada. Tratam-se de erros materiais, que 

necessitam de retificação a fim de sanar a deturpação que, com o 

transcurso do tempo, ocorreu na história registral da família da 

Requerente. Isto posto, pede pela Retificação dos Registros Civis a seguir 

pontuados:[...]” DESPACHO/ DECISÃO: “Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

inicial por estar de acordo com os parâmetros legais. EXPEÇA-SE edital de 

citação de eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

se considere realizada a citação. DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 10 de fevereiro de 2020 às 15h00min. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, 11 de setembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA, digitei. TAPURAH, 17 de dezembro de 

2019. (Assinado digitalmente) Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br,nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001182-27.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON AVILA SCARINCI OAB - MT6939/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DO PRADO OAB - MT4910/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito do Município Tapurah/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001182-27.2019.8.11.0108. IMPETRANTE: 

AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO 

TAPURAH/MT VISTOS. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado 

por AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELLI, em face do MUNICÍPIO DE 

TAPURAH, representado pelo prefeito municipal Iraldo Ebertz, qualificados 

nos autos em epígrafe, colimando a concessão de medida liminar para 

impor à autoridade coatora que se abstenha de exigir o lançamento do ITBI 

sobre a transmissão de imóveis, os quais foram integralizados ao capital 

social da sociedade empresária ou promova a suspensão de eventual 

lançamento do tributo. Infere-se dos autos que a impetrante tem em seu 

quadro societário apenas integrantes de uma mesma família, que 

integralizaram ao capital social da empresa os seguintes bens imóveis 

descritos nas exordial, sob matrículas n.º 3.300, 2.037, 2.879, 2.880, 

2.926, 2.927, 3.295, 3.298, 3.299, importante destacar que não houve o 

registro no ofício competente da transmissão da propriedade desses 

bens. Ressalta, que dessa integralização postulou administrativamente (id 

n.º 26341579) pela garantia constitucional de imunidade de ITBI, nos 

termos do artigo 156, §2º, I e artigo 36 do CTN. Foi proferida decisão 

administrativa pelo Departamento de Fiscalização do Município, deferindo 

parcialmente o pedido de imunidade, especificamente em relação ao valor 

integralizado, qual seja, R$ 135.909,43, cobrando o imposto sobre o valor 

excedente ao limite do capital social integralizado. Desse modo, em sede 

de liminar, requer a abstenção da cobrança de ITBI, bem como, suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário, visando expedição de ofício ao 

registro público de transferência dos imóveis junto ao CRI local. É o 

relatório. Decido. Para a concessão da medida liminar em mandado de 

segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a) que 

haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial (fumus boni juris); b) que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, se o 

provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença de 

mérito (periculum in mora). Nesse sentido a lição de Hely Lopes Meirelles: 
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“A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de 

mandado de segurança quando sejam relevantes os fundamentos da 

impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem 

judicial, se concedida à final. Para a concessão da liminar devem 

concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em 

que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão 

de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” (Mandado de Segurança, 

27ª ed., 2004, ed. Malheiros, pág. 77). Após detida análise dos autos, ao 

contrário do que alega a impetrante, não há que se falar em isenção total 

do ITBI, eis que as imunidades tributárias não são interpretadas de forma 

extensiva sem fundamento idôneo a lhe amparar. Nesse sentido, por uma 

interpretação teleológica do preceito constitucional, pode-se extrair que a 

imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, da CF, não alcança o valor do 

imóvel que excede o montante estipulado no contrato social a título de 

integralização pela transmissão do imóvel. Note-se que o escopo da 

imunidade constitucional é estimular a atividade empresarial. Porém, ao se 

pretender a imunidade sobre o valor total do imóvel transferido, sem que 

se acompanhe da respectiva elevação do capital social, poder-se-ia 

admitir que, de modo transverso, a sociedade empresária adquirisse bens 

de qualquer valor sem incidência de ITBI, bastando que qualquer quantia 

ínfima de seu valor fosse utilizada para integralização do capital social. Tal 

entendimento poderia estimular a simulação de negócios jurídicos, 

unicamente com a finalidade de evasão fiscal. Embora ainda não haja 

decisão da Suprema Corte sobre o Tema 796, pertinente colacionar 

entendimento jurisprudencial nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA. ITBI. IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. 

ART. 156, § 2º, I, CRFB/88. ALCANCE DA NORMA. INTERPRETAÇÃO 

TELEOLÓGICA. 1. Apelação contra sentença em que denegada a 

segurança, por meio da qual a impetrante pretendia a imunidade de ITBI 

(art. 156, § 2º, I, CRFB/88) sobre a totalidade do valor do imóvel 

incorporado a seu patrimônio em realização de capital. 2. Extrai-se do art. 

156, § 2º, I, da CRFB/88 que o ITBI não incide sobre a transmissão do 

imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de 

integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a 

compra e venda ou locação de imóveis. 3. Tendo em vista que as 

imunidades tributárias não são interpretadas de forma extensiva sem 

fundamento idôneo a lhe amparar, extrai-se do dispositivo constitucional 

em referência que a imunidade tributária sobre a transmissão de imóveis 

em realização de capital social alcança apenas o valor do imóvel 

correspondente ao montante da integralização. Sobre o valor excedente 

deverá incidir o ITBI. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 

07106891220188070018 DF 0710689-12.2018.8.07.0018, Relator: CESAR 

LOYOLA, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 20/09/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). Grifo nosso. Logo, os imóveis que excedem o necessário 

para integralização devem ser tributados, em razão da ocorrência do fato 

gerador. Desse modo, não há que se falar na garantia da imunidade 

tributária integral, no presente caso. Assim, não vislumbro a presença de 

um dos requisitos essenciais para a concessão da liminar vindicada, qual 

seja, o fumus boni juris. Com base nessas considerações concluo que a 

impetrante não logrou êxito em comprovar adequadamente os requisitos 

para a liminar vindicada. Destarte, INDEFIRO a liminar vindicada. Nos 

termos do art. 7º, inc. I, da Lei n.º 12.016/09, notifique-se a autoridade 

apontada como coatora a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que reputar necessárias. Dê-se ciência da existência da 

ação aos impetrados (art. 7º, inc. II, da Lei n.º 12.016/09). Após, com ou 

sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 19 de 

dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em 

Substituição

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001320-91.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VERONESE EBERTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001320-91.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: LORENA VERONESE EBERTZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

PEDIDO LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E 

DA NÃO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ajuizada 

por LORENA VERONESE EBERTZ contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega que é responsável pela Unidade 

Consumidora n.º 6/1325576-5, e foi constatada por meio de fiscalização 

“Medidor com Neutro Isolado”, gerando um faturamento inferior ao real 

consumo, sendo apurado por meio da utilização média dos 03 (três) 

maiores valores consumidos, uma diferença de R$ 19.479,83 (dezenove 

mil, quatrocentos e setenta e nove e oitenta e três centavos). Discorre que 

apresentou defesa administrativa, questionando as cobranças 

equivocadas, entretanto não obteve sucesso, tendo apenas recebido 03 

(três) faturas, datas para 30.11.2019, cobrando o aludido montante. 

Requereu liminarmente a determinação para que a requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica de sua unidade 

consumidora e, caso já tenha efetuado o corte, que restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica, bem como pela não inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Com a inicial juntou documentos. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Pois bem. Segundo o 

art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que o autor conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de 

seu direito, através da carta ao cliente e contas (27355731; 27356106; 

27356113 e 27356126), onde se evidencia a cobrança do valor de R$ 

19.479,83 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e nove e oitenta e três 

centavos). O segundo requisito para a concessão da antecipação de 

tutela, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

encontra-se no grande prejuízo que sofrerá a parte requerente, pois será 

obrigada a pagar o valor integral ou então terá o corte de sua unidade de 

energia, o que gerará grandes transtornos, vez que o fornecimento de 

serviço de energia elétrica é indispensável às atividades cotidianas. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. FRAUDE NO 

MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 1. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de suposta fraude no medidor 

de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando 

exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o que não é o caso dos 

autos. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 330121 

PE 2013/0114869-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 15/08/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA) AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO 

UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. CORTE NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. - Tema não prequestionado não autoriza a 

admissibilidade do recurso especial. - A jurisprudência desta Corte 

pacificou o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de 

energia elétrica se o débito decorrer de suposta fraude no medidor de 

consumo de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária 

de serviço público. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 

1336503 RO 2010/0144408-2, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 

Data de Julgamento: 08/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 24/02/2011). EMENTA PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO 

UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. [...] 2. A jurisprudência desta 
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Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela 

concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Recurso especial provido. Por fim, analiso que, da 

concessão da medida de liminar, nenhum prejuízo decorrerá para a 

requerida, porque, na hipótese de ser vitoriosa ao final, poderá exigir da 

requerente o valor que lhe for reconhecidamente devido. Posto isso, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada e determino que a parte requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora n.º 6/1325576-5, com base na dívida controversa até a 

decisão final, e, caso já tenha sido suspensa que proceda com o imediato 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de 

aplicação de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

caso de descumprimento desta decisão. Quanto à inclusão do nome da 

requerente nos cadastros de inadimplentes, determino que a requerida se 

abstenha com a inclusão em relação a esta divida, enquanto durar a 

presente demanda ou houver ulterior deliberação deste Juízo a respeito. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cópia de seus documentos pessoais. Defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Encaminhem-se os autos a 

conciliadora para a realização de conciliação, que deverá ser aprazada 

em conformidade com sua pauta de audiências. Cite-se a requerida para 

comparecer ao ato designado, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da data designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 

695, CPC. Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato 

designado acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos 

(art. 695, § 4º, CPC). Não havendo conciliação a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde 

p/ Tapurah/MT, 19 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-67.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000134-67.2018.8.11.0108. REQUERENTE: CELIO BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A Vistos etc. Relatório dispensado nos termos no artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. De acordo com o art. 487, III, alínea “b”, do NCPC, 

extingue-se o processo com Julgamento de Mérito, quando as partes 

transigirem. Ante o exposto, de acordo com o artigo 840 do Código Civil 

c/c o artigo 22, parágrafo único da Lei nº. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, conforme petição constante 

no id. 22496311, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e em 

consequência julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com baixa e comunicações necessárias. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição conforme disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. É dispensada a intimação das partes, nos termos do 

Provimento nº 20/2007-CGJ. Publique-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95 encaminho o processo para apreciação da MM.ª 

Juíza Togada. Tapurah/MT, 11 de outubro de 2019. Fábia Cristina Walter 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 29 de outubro de 

2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000112-72.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NELZIA FERMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 1000112-72.2019.8.11.0108 Impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, quanto a 

certificação do transito em julgado, para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento do feito. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001183-12.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentação de impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020007-36.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (REQUERIDO)

JOSUEL RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/02/2020, às 15 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-53.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PEZZINI KLAR (REQUERIDO)
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Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/02/2020, às 16 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-73.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOEL MARTINS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/02/2020, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000302-06.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARQUES DO AMARAL COSTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/02/2020, às 

16h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-09.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ONIDES MORESCHI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 11/02/2020, às 

16h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-72.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIA PEREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/02/2020, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-80.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ONIDES MORESCHI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO OAB - SP196655 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FERRARI NETO OAB - SP199431 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 11/02/2020, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-80.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ONIDES MORESCHI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERIDO)

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO OAB - SP196655 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FERRARI NETO OAB - SP199431 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 11/02/2020, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000234-56.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ANTONIO STASCHEZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES VITA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 18/02/2020, às 

14h20min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010188-46.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY ANA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 8010188-46.2013.8.11.0108 POLO ATIVO: ATUAL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ASTOR 

BESKOW POLO PASSIVO: ROSELY ANA DE ALMEIDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da certidão de ID17768994, devendo informar 

o correto e atual endereço da parte requerida. . Tapurah, 15 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-46.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA KONZEN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS REIS MOTA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 8010091-46.2013.8.11.0108 POLO ATIVO:NILVA KONZEN - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ASTOR BESKOW POLO PASSIVO: 

LEANDRO DOS REIS MOTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da 

parte requerente, acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de ID17682979, devendo informar o 

correto e atual endereço da parte requerida. TAPURAH, 15 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010217-96.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DE BARROS PINHEIRO LIMA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 8010217-96.2013.8.11.0108 POLO ATIVO:SIMONE BATISTA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO BIRCK POLO 

PASSIVO: REINALDO DE BARROS PINHEIRO LIMA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, da parte acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da certidão de ID18417794, devendo indicar o 

correto e atual endereço da parte executada. TAPURAH, 15 de janeiro de 

2020 Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000112-72.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NELZIA FERMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000112-72.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono os 

autos para intimar da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para 

manifestação, no prazo de 5 dias, quanto ao teor da petição ID 28004563, 

carreada aos autos, requerendo o que entender de direito. Tapurah/MT, 20 

de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY CRISTIANE MAGALHAES TIBURTINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000285-67.2017.8.11.0108 POLO ATIVO:RAQUEL DOS 

SANTOS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO BIRCK 

POLO PASSIVO: GISELY CRISTIANE MAGALHAES TIBURTINO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte acima qualificada, por seu 

procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 22758175, 

devendo informar o endereço atualizado da requerida. TAPURAH, 20 de 

janeiro de 2020 Jucileine Kretuz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67625 Nr: 142-27.2019.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Iraldo Ebertz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Borges de Mello, Sergio Borges de Mello 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE REIS NOGUEIRA - 

OAB:MT/23.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Impulsiono os autos, nos termos da Ordem de Serviço nº 01/2005 e da Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para assinalar audiência preliminar 

para o dia 31 de Janeiro de 2020, ás 15:00 horas. Assim, proceda-se com 

a intimação do(s) autor(es) do fato para comparecer(em) à audiência 

designada, em que poderá ser oferecida proposta de Transação Penal 

pelo Orgão Ministerial, caso não tenha sido agraciado com o mesmo 

beneficio nos últimos 5 (cinco) anos e preencha demais requisitos legais. 

Deverá ainda, o(s) autor(es) do fato, comparecer(em) acompanhado(s) de 

advogado habilitado. Caso compareça(m) desacompanhado(s) de 

advogado, ser-lhe-á nomeado defensor dativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18934 Nr: 16-94.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C N Cursos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Terezinha Escher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da Ordem de Serviço nº 01/2005 e da Lei 

nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para assinalar audiência preliminar 

de conciliação para o dia 06 de março de 2020, ás 13:50 horas. Assim, 

proceda-se a intimação do(s) requerente(s), cientificando(s) de que 

sua(s) ausência(s) ao ato, importará na extinção do processo nos termos 

do art. 51, inciso I da Lei 9099/95 e com a citação e intimação do(s) 

requerido(s), advertindo-o(s) para comparecer(em) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado, sob pena de presunção de 

veracidade quanto aos fatos alegados pela parte reclamante na petição 

inicial ou termo de reclamação e ainda, de que não havendo acordo, 

contar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa 

escrita, ambos sob pena de revelia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1617 de 1782



 Cod. Proc.: 67514 Nr: 104-15.2019.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hudson Vilela dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para designar audiência para 07 de Fevereiro de 

2020 às 13h30min (sala de conciliação) e promovo a intimação da parte 

autora, por seu procurador, quanto ao ato designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69133 Nr: 587-45.2019.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DENISE DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para comparecer à audiência designada para o dia 

07/02/2020, às 13:50, no Edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69175 Nr: 594-37.2019.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hudson Vilela dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para designar audiência para 07 de Fevereiro de 

2020 às 14h10min (sala de conciliação) e promovo a intimação da parte 

autora, por seu procurador, quanto ao ato designado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-07.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BALLEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (REQUERIDO)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

8010102-07.2015.8.11.0108. REQUERENTE: ROSANE BALLEN 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., PASQUALOTTO & 

PASQUALOTTO LTDA VISTOS. Considerando o pedido retro, incialmente, 

PROCEDA-SE, a Sr.ª Gestora, à conversão da ação em cumprimento de 

sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT. Outrossim, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito remanescente atualizado, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem 

como honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar 

(CPC, art. 523, § 1º). Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens dos devedores quantos 

forem necessários ao pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º). 

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem 

impugnação (CPC, art. 525). Não oferecida impugnação no prazo a que 

alude o caput do art. 525 do Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a 

parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação de bens penhorados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 19 de dezembro de 2019. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-57.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RANGEL ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do promovido acerca da sentença e decisões proferidas nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-16.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUARIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDREIA CRISTINA PAPST CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

RUBENS DIEGO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca do 

Alvará de Liberação de Valores, nº 324841-0/2017 expedido nos 

presentes autos, bem como, para, querendo, manifestar-se no prazo de 

cinco dias e não havendo manifestação os autos serão arquivados.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000352-33.2019.8.11.0085
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Parte(s) Polo Ativo:

E. M. S. M. (AUTOR(A))

A. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15(quinze) dias manifestar acerca dos 

documentos e defesa apresentado pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-82.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000398-22.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

B. T. P. (REQUERENTE)

L. T. P. (REQUERENTE)

 

Certifico que em conformidade com a decisão ID n. 22424878 passo a 

intimar as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000398-22.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. N. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

B. T. P. (REQUERENTE)

L. T. P. (REQUERENTE)

 

Certifico que em conformidade com a decisão ID n. 22424878 passo a 

intimar as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. É o que me cumpre.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000934-33.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GONÇALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000934-33.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: ESTER FERREIRA DE SOUZA EXECUTADO: VALDECIR 

GONÇALVES Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o título executivo judicial (sentença 

homologatória) que embasa o presente cumprimento de sentença, visto 

que no processo fora juntado apenas o acordo realizado em audiência de 

conciliação. Após, conclusos. Às providências. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000934-33.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GONÇALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000934-33.2019.8.11.0085. 

EXEQUENTE: ESTER FERREIRA DE SOUZA EXECUTADO: VALDECIR 

GONÇALVES Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o título executivo judicial (sentença 

homologatória) que embasa o presente cumprimento de sentença, visto 

que no processo fora juntado apenas o acordo realizado em audiência de 

conciliação. Após, conclusos. Às providências. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000931-78.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO OLIVI PERES (REQUERENTE)

JOSE PERES DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000931-78.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: JOSE PERES DURAN, JOSE LEANDRO OLIVI PERES 

REQUERIDO: VALDILSON DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação Cautelar 

Antecedente de Sustação de Protesto Indevido de Título, promovida por 

JOSÉ PERES DURAN e JOSÉ LEANDRO OLIVI PERES, em desfavor de 

VALDILSON DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, 

pretendendo, liminarmente, a sustação do protesto realizado sob o 

Protocolo nº 17296, oriundo do cheque n. 00514, Agência nº 818, no valor 

de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais). Alega a parte 

requerente, em síntese, que no dia 09/10/2019 contratou uma compra de 
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83 (oitenta e três) dúzias de lascas de madeira, para obras de cercanias 

na propriedade rural da família, cujo valor da compra foi de R$ 24.900,00, 

tendo o segundo requerente emitido um cheque no valor de R$ 24.200,00. 

Ainda, justifica a diferença a menor de R$ 700,00 ante o pagamento da 

mão de obra para descarregamento da madeira. Aduz que em 10/10/2019, 

o Sr. Ronaldo Lima Salustiano chegou à Fazenda dos autores para o 

descarregamento das lascas e, após o início dos trabalhos, a Polícia Militar 

adentrou na sede da propriedade rural comunicando a apreensão do 

caminhão e encaminhando o Sr. Ronaldo para outras investigações. 

Sustenta o autor José Peres que, no dia 14/10/2019, fora chamado na 

Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento, ocasião em que tomou 

conhecimento da apreensão das 83 (oitenta e três) dúzias de lascas de 

madeira para cerca, ficando com o encargo de depositário fiel das 

referidas lascas, obrigando-se a não abrir mão do bem, salvo por 

determinação legal. Diante disso, os autores sustaram o pagamento da 

cártula de cheque, ante a incerteza de que seriam eles os proprietários da 

madeira. Entretanto, foram surpreendidos com a tentativa de cobrança do 

título de crédito, assim como pelo seu apontamento para protesto. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte autora postula a concessão de tutela de urgência de natureza 

cautelar, verifico, numa análise perfunctória, própria desta fase de 

cognição sumária, que estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da medida. Com efeito, há evidências probatórias da relação 

jurídica de compra e venda efetivada entre as partes, consoante nota 

fiscal juntada aos autos. Todavia, há demonstração de que os 

requerentes não se beneficiaram com a compra das lascas de madeira, 

pois estas não foram transferidas ao seu patrimônio, em razão da 

apreensão realizada pela Autoridade Policial (Termo de apreensão juntado 

ao ID. 27651204), passando-se o depósito da madeira ao autor José 

Peres, atribuição esta que não lhe permite usar e dispor do bem em 

benefício próprio. Assim, concluo estar presente a probabilidade do direito. 

De sua vez, o risco de resultado útil do processo decorre dos prejuízos 

presumidamente experimentados por quem sofre restrição de acesso ao 

crédito, o que dificultaria para a parte requerente realizar qualquer tipo de 

atividade em que dependa de crédito. Com esses fundamentos, DEFIRO o 

pedido liminar para sustar os efeitos do protesto realizado sob o Protocolo 

nº 17296. Oficie-se ao Cartório de Serviços Notariais e Registrais desta 

Comarca, dando-lhe ciência desta decisão, a fim de que adote as 

providências decorrentes da sustação do protesto. CITE-SE o requerido 

para, querendo, contestar em 05 (cinco) dias e indicar as provas que 

pretende produzir, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, caso não seja a ação contestada (arts. 306 e 307, 

CPC). Decorridos 30 (trinta) dias do cumprimento da liminar sem que a 

requerente tenha formulado o pedido principal, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE CONCLUSOS (arts. 308 e 309, CPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000554-10.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão de Decurso de Prazo Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que devidamente citado via sistema, decorreu o prazo legal 

em 05/10/2019, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação nos autos do(a) do EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL. TERRA NOVA DO NORTE, 2 de dezembro de 2019. SILVANA 

LAZAROTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000892-81.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

R. REBELATTO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME SAUER (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de penhora, 

no valor de R$ 272,70. O referido valor deverá ser recolhido mediante guia 

judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a 

respectiva identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000935-18.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA DE FRANCA SCHWERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ANDRE MARCON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NARDI OAB - 034.385.871-14 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000935-18.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: GILMARA DE FRANCA SCHWERZ REQUERIDO: CLEITON 

ANDRE MARCON PROCURADOR: ALEXANDRE NARDI Vistos. Conforme 

se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de não possuir 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, pleiteou 

assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. É sabido que 

os benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de 

forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. Ainda que a lei 

preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência pela pessoa 

natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a falta dos 

pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do que alega 

a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do CPC. Isto posto, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos a 

miserabilidade alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 99 e art. 290). 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000893-66.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (REU)
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CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 21,00. O referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o 

envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000933-48.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. M. D. S. (EMBARGADO)

FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA (EMBARGADO)

ALEXANDRE MACIEL DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000933-48.2019.8.11.0085. 

EMBARGANTE: GENIVALDO GOMES - ME EMBARGADO: FELIPE 

AUGUSTO MACIEL DA SILVA, ALEXANDRE MACIEL DA SILVA, F. L. M. D. 

S. Vistos. INTIME-SE o (a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito, consoante art. 290 do 

Código de Processo Civil e art. 46, parágrafo único da Resolução nº 

03/2018 – TP - PJE. No mesmo prazo, deverá carrear aos autos o 

documento de identificação da Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

TERRA NOVA DO NORTE, data da assinatura digital. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000154-93.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SANTOS MARTINS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000154-93.2019.8.11.0085. 

Vistos. Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo 

de verificar acerca do endereço atual da parte requerida (CPF: 

035.152.801-62). Caso reste frutífera a consulta do endereço, 

CUMPRA-SE a decisão inicial (ID. 20397872) e PROCEDA-SE com nova 

designação de audiência de conciliação. De outro lado, caso reste 

infrutífera a consulta do endereço da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000936-03.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000936-03.2019.8.11.0085. 

INVENTARIANTE: MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA ESPÓLIO: MARCELO 

DE ALMEIDA OLIVEIRA Vistos. Perfilhando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que a 

organização dos documentos digitais encontra-se em desconformidade 

com o disposto no artigo 32 da Resolução 03-2018-TP, de modo a dificultar 

o exame dos autos, uma vez que a petição inicial e documentos foram 

juntados em duplicidade no feito. Ainda, não há carreado aos autos a 

certidão de óbito do “de cujus”, bem como os documentos pessoais da 

viúva Rosangela de Almeida Oliveira. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do CPC, bem como 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito, consoante art. 290 do Código de 

Processo Civil e art. 46, parágrafo único da Resolução nº 03/2018 – TP - 

PJE. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000933-48.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. M. D. S. (EMBARGADO)

FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA (EMBARGADO)

ALEXANDRE MACIEL DA SILVA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000933-48.2019.8.11.0085. 

EMBARGANTE: GENIVALDO GOMES - ME EMBARGADO: FELIPE 

AUGUSTO MACIEL DA SILVA, ALEXANDRE MACIEL DA SILVA, F. L. M. D. 

S. Vistos. INTIME-SE o (a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito, consoante art. 290 do 

Código de Processo Civil e art. 46, parágrafo único da Resolução nº 

03/2018 – TP - PJE. No mesmo prazo, deverá carrear aos autos o 

documento de identificação da Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

TERRA NOVA DO NORTE, data da assinatura digital. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000216-36.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA P DA SILVA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES LUIZ ABREU DIAS OAB - TO1682 (ADVOGADO(A))

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE OLIVEIRA AZEVEDO DOS SANTOS (IMPETRADO)

VALTER KUHN (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes acerca do retorno dos autos à primeira instância para manifestar o 

que de direito em 15 (quinze) dias, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000673-68.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico e dou fé que intimo o 

autor, para caso queira, manifeste em 15 (quinze) dias acerca da petição 

do requerido ID: 27777221 - Manifestação Juntado por RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - POLO PASSIVO - ADVOGADO em 03/01/2020 

15:03:00 TERRA NOVA DO NORTE, 15 de janeiro de 2020. CRISTIANE 

ROHENKOHL ROSCETE Técnica(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 1000, Centro, 

TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52350 Nr: 1024-68.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA PESSATTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55834 Nr: 648-14.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLI VALÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a intimar as partes, acerca do 

inteiro teor do RPV/PRECATÓRIO expedido nos presentes autos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 11 da Resolução nº 458/2017 de 04.10.2017, do Conselho da 

Justiça Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 554-18.2005.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO, EGUIVAN PINTO, 

ELIZANGELA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT-11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24.888-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684/B

 Certifico, eu servidora plantonista, que entrei em contato com a secretaria 

Gisele, solicitando a devolução dos autos, para cumprimento da decisão 

do Recurso de Apelação e fui informada que a mesma não conseguiu 

contato com o advogado, que ele está de férias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 554-18.2005.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMORVAN PINTO, EGUIVAN PINTO, 

ELIZANGELA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:OAB/MT17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - 

OAB:OAB/MT-11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:24.888-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, ANTONIO ORLI MACEDO MELO - 

OAB:20031/O -MT, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684/B

 Certifico que nesta data, às 14h05min. esta secretaria entrou em contato 

telefônico com o escritório do advogado Giovani Rodrigues Coladelo, pelo 

nº (66) 3552-1010, sendo atendido pela sra. Gisele, a quem foi informado 

que em atendimento à decisão proferida pelo Juíz plantonista os presentes 

autos necessitam ser enviados ao magistrado titular da comarca e que 

para tanto solicitava-se a devolução dos mesmos. Certifico ainda que a 

sra Gisele comprometeu-se a informar ao advogado, bem como a esta 

secretaria sobre a devolução solicitada. Certifico finalmente que pela 

presente promovo a INTIMAÇÃO do advogado acerca da presente, bem 

como para que promova a devolução dos autos nos termos do que dispõe 

as normas da CNGC/TJMT bem como pelas razões acima mencionadas. 

Por ora é o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53749 Nr: 742-93.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDUINO DAGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 742-93.2014.811.0085 (Código 53749)

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Arduino Daguetti contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 90.

Instada a manifestar-se, a parte executada impugnou a execução à f. 

91/97.

A exequente concordou com o cálculo apresentado pela executada à f. 

97-v.

Às fls. 100/101, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 103/104, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 113/116, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 117/118, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59375 Nr: 1065-30.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MUNIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1065-30.2016.811.0085 (Código 59375)

 Vistos.

Trata-se de “ação declaratória de auxílio-doença convertida em 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência” proposta por 

JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que está acometido de doença que o impossibilita para as 

atividades laborais, fazendo jus ao benefício de auxílio doença e/ou 

aposentadoria por invalidez.

Juntou documentos de fls. 30/45.

A inicial foi recebida às fls. 46/49, sendo deferida a gratuidade da justiça, 

determinada citação da demandada, indeferindo o pedido de tutela 

antecipada, bem como nomeado médico perito para a realização de 

perícia.

Laudo pericial encartado às fls. 58/59, tendo a parte autora se 

manifestado à f. 61/62.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação às fls. 63/68.

Impugnação à contestação de fls. 70/79.

O feito foi saneado à f. 81, designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas da parte autora e colhido o seu depoimento pessoal, 

apresentando alegações finais remissivas, ao passo que a Autarquia 

demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação 

dessas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Eis o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2016, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Pretende a autora a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, uma vez que alega estar incapacitada 

definitivamente para o trabalho.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

prazo de carência, “estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto 

permanecer nesta condição”.

Por sua vez, quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma 

que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, 

o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”.

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício.

Por meio da interpretação sistemática dessas normas e de outros 

dispositivos do mesmo diploma, a jurisprudência firmou o seguinte 

entendimento quanto aos requisitos para a concessão de tais benefícios: 

“Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.” [AC 

0038483-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015].

No caso em tela, verifico que os elementos probatórios coligidos nos autos 

demonstram o atendimento dos pressupostos relativos ao benefício do 

auxílio doença.

Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial.

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. ”

É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis:

1.1 Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 
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requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora acostou 

aos autos como início de prova material os documentos de fls. 39/45.

 Corroborando a comprovação do labor rural, têm-se os depoimentos 

prestados pelas testemunhas em audiência, conforme mídia à f. 86/89.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de fls. 58/59, que: “Coxartrose a 

direita, osteofitose e desvio em coluna lombar; Patologia degenerativa em 

quadril direito, coluna lombar e diferença de comprimento de membros 

inferiores. Incapacidade para agricultura; Parcial, para atividade que 

requerem esforço físico; Permanente, patologia degenerativa, e a 

diferença comprimento entre os membros inferiores; Parcial e 

permanente”.

Assim, considerando que a parte autora se encontra parcial e permanente 

incapacitada, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da 

reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado 

pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se 

concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de 

forma permanente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR. COLUNA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. 

Demonstrado que na data do requerimento administrativo a parte autora 

apresentava inaptidão para as atividades laborativas habituais, deve ser 

concedido o auxílio-doença, convertido em aposentadoria invalidez a partir 

da data da perícia judicial, quando pelas condições pessoais restou 

evidenciada a incapacidade total e definitiva. (TRF-4 - AC: 9999 RS 

0014346-31.2010.404.9999, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2010, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 01/12/2010) (negritos acrescidos).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a implantar o 

auxílio-doença a JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA, a partir da data do 

requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica.

 Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

 Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Beneficiário: Jose Muniz de Oliveira;

Benefício Concedido: Auxílio-doença até conversão em aposentadoria por 

invalidez;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(03/05/2016);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63445 Nr: 291-29.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA CRISTINA TASSINO - OAB:SP0313160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 291-29.2018.811.0085 (Código 63445)

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

(auxílio-doença) cumulado com tutela de urgência e pedido alternativo de 

conversão em aposentadoria por invalidez” proposta por Maristela dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que está 

acometido de doença que o impossibilita para as atividades laborais, 

fazendo jus ao benefício vindicado.

Com a inicial, juntou documentos de fls. 26/65.

A inicial foi recebida à f. 66/68, sendo deferido os benefícios da 

gratuidade da justiça, indeferida a tutela antecipada, determinado à 

realização de perícia médica, bem como determinada a citação da parte 

requerida.

Laudo pericial à f. 76/78.

Citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 80/89.

Impugnação à f. 91/94

O feito foi saneado à f. 96, designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas da parte autora e colhido o seu depoimento pessoal, 

apresentando alegações finais remissivas, ao passo que a Autarquia 

demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação 

dessas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 De pronto, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Pretende a autora a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, uma vez que alega estar incapacitada 

definitivamente para o trabalho.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

prazo de carência, “estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto 

permanecer nesta condição”.

Por sua vez, quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma 

que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, 

o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”.

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício.

Por meio da interpretação sistemática dessas normas e de outros 

dispositivos do mesmo diploma, a jurisprudência firmou o seguinte 

entendimento quanto aos requisitos para a concessão de tais benefícios: 

“Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.” [AC 

0038483-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015].

No caso em tela, verifico que os elementos probatórios coligidos nos autos 

demonstram o atendimento dos pressupostos relativos ao benefício do 

auxílio-doença.

Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial.

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. ”

É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis:

1.1 Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora acostou 

aos autos como início de prova material os documentos de fls. 46/65.

 Corroborando a comprovação do labor rural, têm-se os depoimentos 

prestados pelas testemunhas em audiência, conforme mídia à f. 102/104.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 
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maneira categórica, no laudo pericial de fls. 77/78, que: “Lombalgia. Sim, 

incapacitada para agricultura. Parcial, para atividade que exijam esforço 

físico. Permanente – doença degenerativa evolutiva. Permanente e parcial, 

para toda e qualquer atividade que exija esforço”.

Assim, considerando que a parte autora se encontra parcial e permanente 

incapacitada, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da 

reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado 

pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se 

concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de 

forma permanente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR. COLUNA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. 

Demonstrado que na data do requerimento administrativo a parte autora 

apresentava inaptidão para as atividades laborativas habituais, deve ser 

concedido o auxílio-doença, convertido em aposentadoria invalidez a partir 

da data da perícia judicial, quando pelas condições pessoais restou 

evidenciada a incapacidade total e definitiva. (TRF-4 - AC: 9999 RS 

0014346-31.2010.404.9999, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2010, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 01/12/2010) (negritos acrescidos).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a implantar o auxílio-doença a MARISTELA DOS 

SANTOS, a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica.

 Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Segurado: Maristela dos Santos;

Benefício Concedido: Auxílio-doença até conversão em aposentadoria por 

invalidez;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(30/10/2017);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62197 Nr: 1132-58.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MIQUILIN CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1132-58.2017.811.0085 (Código 62197)

 Vistos.

Trata-se de “Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença com 

Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por Rosilene Miquilin Cabral em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que está acometido de 

doença que o impossibilita para as atividades laborais, fazendo jus ao 

benefício vindicado.

Com a inicial, juntou documentos de fls. 15/38.

A inicial foi recebida à f. 39/41, sendo deferido os benefícios da 

gratuidade da justiça, indeferida a tutela antecipada, determinado à 

realização de perícia médica, bem como determinada a citação da parte 

requerida.

Laudo pericial à f. 50/51.

Citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 53/58.

Impugnação à f. 62/66

O feito foi saneado à f. 69, designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas da parte autora e colhido o seu depoimento pessoal, 

apresentando alegações finais remissivas, ao passo que a Autarquia 

demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação 

dessas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 De pronto, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Pretende a autora a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, uma vez que alega estar incapacitada 

definitivamente para o trabalho.
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Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

prazo de carência, “estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto 

permanecer nesta condição”.

Por sua vez, quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma 

que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, 

o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”.

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício.

Por meio da interpretação sistemática dessas normas e de outros 

dispositivos do mesmo diploma, a jurisprudência firmou o seguinte 

entendimento quanto aos requisitos para a concessão de tais benefícios: 

“Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.” [AC 

0038483-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015].

No caso em tela, verifico que os elementos probatórios coligidos nos autos 

demonstram o atendimento dos pressupostos relativos ao benefício do 

auxílio-doença.

Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial.

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. ”

É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis:

1.1 Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora acostou 

aos autos como início de prova material os documentos de fls. 29/38.

 Corroborando a comprovação do labor rural, têm-se os depoimentos 

prestados pelas testemunhas em audiência, conforme mídia à f. 76/79.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de fls. 51, que: “Artralgia de joelho. 

Rotura completa ligamento anterior. Parcial para atividades que exija 

esforço físico. Temporária para atividades que exijam trabalho braçal. 

Parcial e temporário”.

Dessa forma, conclui-se que a parte autora, à época do exame pericial, 

encontrava-se parcialmente e temporariamente incapacitada para realizar 

atividades que exijam esforço braçal.

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos 

pedidos exordiais, uma vez que a autora esta impossibilitada para o labor, 

fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado.

No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por invalidez, 

esse não merece prosperar, visto que o autor está parcialmente 

incapacitado para atividades que exijam esforço físico, podendo, portanto, 

realizar outras atividades laborais.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

benefício de auxílio-doença em favor de Rosilene Miquilin Cabral, devidos 

desde a do requerimento administrativo (13/03/2017), perdurando pelo 

período de 06 meses.

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

 Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 
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08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Segurado: Rosilene Miquilin Cabral;

Benefício Concedido: Auxílio-doença pelo período de 06 meses;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(13/03/2017);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63410 Nr: 274-90.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO EVANGELISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “ação de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio 

doença” proposta por APARECIDO EVANGELISTA DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que está acometido de 

doença que o impossibilita para as atividades laborais, fazendo jus ao 

benefício de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Juntou documentos de fls. 15/48.

A inicial foi recebida às fls. 49/50, sendo deferida a gratuidade da justiça, 

determinada citação da demandada, indeferindo o pedido de tutela 

antecipada, bem como nomeado médico perito para a realização de 

perícia.

Laudo pericial encartado às fls. 58/59, tendo a parte autora se 

manifestado à f. 62/63.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação às fls. 66/75.

Impugnação à contestação de fls. 77/80.

O feito foi saneado à f. 81 designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas da parte autora e colhido o seu depoimento pessoal, 

apresentando alegações finais remissivas, ao passo que a Autarquia 

demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação 

dessas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Eis o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Pretende a autora a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, uma vez que alega estar incapacitada 

definitivamente para o trabalho.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

prazo de carência, “estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto 

permanecer nesta condição”.

Por sua vez, quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma 

que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, 

o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”.

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício.

Por meio da interpretação sistemática dessas normas e de outros 

dispositivos do mesmo diploma, a jurisprudência firmou o seguinte 

entendimento quanto aos requisitos para a concessão de tais benefícios: 

“Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.” [AC 

0038483-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015].

No caso em tela, verifico que os elementos probatórios coligidos nos autos 

demonstram o atendimento dos pressupostos relativos ao benefício 

pleiteado.

Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial.

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. ”

É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis:

1.1 Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);
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1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora acostou 

aos autos como início de prova material os documentos de fls. 22/48.

 Corroborando a comprovação do labor rural, têm-se os depoimentos 

prestados pelas testemunhas em audiência, conforme mídia à f. 86/89.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de fls. 63, que: “É portador de 

doença degenerativa progressiva em coluna lombo-sacra e quadril – 

bilateralmente. (...) Incapacitado para realizar atividade laboral que exija 

esforço; independente de intensidade, permanente.”.

Assim, considerando que a parte autora se encontra permanente 

incapacitada, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da 

reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado 

pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se 

concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de 

forma permanente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR. COLUNA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. 

Demonstrado que na data do requerimento administrativo a parte autora 

apresentava inaptidão para as atividades laborativas habituais, deve ser 

concedido o auxílio-doença, convertido em aposentadoria invalidez a partir 

da data da perícia judicial, quando pelas condições pessoais restou 

evidenciada a incapacidade total e definitiva. (TRF-4 - AC: 9999 RS 

0014346-31.2010.404.9999, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2010, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 01/12/2010) (negritos acrescidos).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a implantar o 

auxílio-doença a Aparecido Evangelista de Souza, a partir da data do 

requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica.

 Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

 Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Beneficiário: Aparecido Evangelista de Souza;

Benefício Concedido: Auxílio-doença até conversão em aposentadoria por 

invalidez;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(15/03/2017);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67055 Nr: 504-98.2019.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 504-98.2019.811.0085 (Código 67055)

Vistos.

Cuida-se de “ação ordinária de concessão de amparo social à pessoa 

com deficiência” proposta RAIMUNDO NONATO SOUSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com o propósito de que seja implantado o benefício 

assistencial de amparo ao deficiente, sob o argumento de que sua doença 
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lhe gera incapacidade para a vida independente e para o trabalho, além de 

ser hipossuficiente.

A inicial foi instruída com documentos de fls. 22/29.

A inicial fora recebida às fls. 30/31, sendo indeferida a tutela de urgência, 

deferido os benefícios de justiça gratuita, determinando a realização do 

estudo socioeconômico e perícia médica, além de ser determinada a 

citação da demandada.

Citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 33/42.

Impugnação a contestação às fls. 45/52.

Laudo pericial aportado aos autos à fl. 64/67.

Manifestação da parte autora à f. 72.

Relatório social acostado às fls. 81/82.

Instados, a parte autora se manifestou à f. 84 e a parte requerida à f. 87, 

onde esta alegou que as informações constantes no relatório social, no 

que concerne a renda familiar, são inverídicas, uma vez que deixou de 

constar que a cônjuge do autor receber o benefício assistência ao idoso - 

LOAS.

Às fls. 91/93, o Juízo de Peixoto de Azevedo-MT declarou-se 

incompetente para julgar a ação, remetendo-a para esta Comarca.

A requerente se manifestou à f. 97, informando que o estudo social foi 

realizado em 21/08/2017, enquanto que o benefício da companheira do 

requerente foi deferido pelo INSS em 20/04/2018, sendo, portanto, 

verídicas as informações prestadas pela equipe que realizou o estudo 

social.

Após, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar arguida pela autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2015, não 

havendo que se falar em quinquênio.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, inciso V, dispõe que:

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos:

 (...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei.

Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 

3.048/99) positiva que:

Art. 3º A assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social.

A seu turno, o art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação:

Art. 2º A assistência social tem por objetivos:

(...)

e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (...)

Já o art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de prestação 

continuada é a garantia de 01 (um) salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

e nem de tê-la provida por sua família".

Pode-se depreender dos dispositivos supra, que são dois os requisitos 

necessários à concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a 

pessoa idosa ou portadora de deficiência; e II) não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

No que tange ao segundo requisito, conveniente citar que o STF 

reconheceu a inconstitucionalidade do §3º do artigo 20 da Lei 8.742/93, 

sem declaração de nulidade da norma, ou seja, caberá aos Magistrados 

optarem pela aplicação ou não do dispositivo legal caso a caso, consoante 

voto do Ilustre Ministro Gilmar Mendes no RE 567985. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE 

AMPARO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI Nº 8.742/93. ARTRITE 

REUMATÓIDE E OSTEOARTROSE. RENDA MENSAL LIGEIRAMENTE 

FAMILIAR SUPERIOR A 1/4 DE SALÁRIO MÍNIMO. ESTADO DE 

MISERABILIDADE COMPROVADO NOS AUTOS. RE 567.985/MT E RE 

580.963/PR. REPERCUSSÃO GERAL. REsp 1112557 / MG. RECURSO 

REPETITIVO. ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O 

benefício de prestação continuada, previsto no art. 20, da Lei nº 8.742/93, 

é devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 anos ou 

mais (art. 34, da Lei 10.741/2003) que não possam prover sua própria 

subsistência por si mesmo ou por sua família. 2. Resta comprovado, por 

meio do laudo pericial de fls. 157/162, que a parte demandante sofre de 

artrite reumatóide com deformidade e osteoartrose em punhos, joelhos, 

tornozelo e quadril e espondiloartrose cervical, o que o (a) incapacita total 

e permanentemente para o exercício de qualquer profissão. 3. No tocante 

ao requisito da miserabilidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

dos Recursos Extraordinários n.ºs 567.985/MT e 580.963/PR, declarou a 

inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, da Lei 

nº 8.742/93, e a inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, 

parágrafo único, da Lei 10741/2003 para admitir o alargamento dos 

critérios de aferição da hipossuficiência, ante a existência de outros 

fatores, além da renda (inferior a 1/4 do salário mínimo) e, ainda, para 

determinar a exclusão do cálculo da renda familiar "per capita" os 

benefícios assistênciais conferidos a deficientes e os benefícios 

previdenciários no valor de até um salário mínimo percebidos por idosos, 

objetivando, desse modo, a prevalência do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. 4. Nessa mesma linha, é o posicionamento 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1112557 / 

MG, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos. 5. No caso 

concreto, inobstante o laudo social (fls. 175/176) aponte que a renda 

mensal por membro da família supere 1/4 do salário mínimo, ainda assim, é 

atestado não ser suficiente tal importância para o atendimento das 

necessidades básicas do grupo familiar. 6. Direito reconhecido ao (à) 

autor (a) à percepção do amparo social, desde a data do cancelamento do 

benefício, ante a declaração do perito de que a incapacidade era evidente 

desde àquela época. 7. Juros moratórios a partir da citação, conforme o 

teor da Súmula nº 204 do STJ, segundo os índices oficiais da caderneta 

de poupança, de acordo com a norma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

a redação conferida pelo art. 5º da lei 11.960/09, por ser a norma vigente 

à época do ajuizamento da demanda. 8. No tocante à correção monetária, 

esta e. Primeira Turma decidiu alterar a sua posição na matéria, passando 

a aplicar o índice apontado pelo art. 5º, da Lei 11.960/09, enquanto não 

modulados pelo STF os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

consagrada nas ADIs 4.357 e 4.425. Precedentes: RE 836411 AgR, 

Relator (a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, 

processo eletrônico DJe-228 divulg 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014; Rcl 

16940 AgR, Relator (a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

30/09/2014, processo eletrônico DJe-201 divulg 14-10-2014 PUBLIC 

15-10-2014. 9. De acordo com inúmeros precedentes deste e. Tribunal, a 

verba honorária deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC, observados os 

termos da Súmula n.º 111 do col. Superior Tribunal de Justiça. 10. Embora 

o INSS, em regra, não goze de isenção de custas na esfera estadual, a 

demandante é, de fato, beneficiário da justiça gratuita. Assim, gozando a 

parte vencedora dos benefícios decorrentes da gratuidade da justiça, 

deferida no curso da ação, inexistem, na hipótese em comento, despesas 

a serem ressarcidas. Apelação e remessa obrigatória parcialmente 

providas. (TRF-5 - APELREEX: 00016725220144059999 AL, Relator: 

Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 

05/03/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/03/2015)

 In casu, verifico que tanto o primeiro requisito (pessoa portadora de 

deficiência), quanto o segundo (condição financeira) estão perfeitamente 

preenchidos e comprovados nos autos, mormente pela perícia médica e 

estudo social realizados.

Tal conclusão é alcançada pelo laudo médico de fls. 64/67, o qual registra 

que o autor: “apresenta uma lesão no olho esquerdo, ficanod cego do 

mesmo (sequela) e catarata com pterígio do olho direito, com diminuição de 

sua capacidade visual. (...) O autor encontra-se, no momento, 

incapacitado para o trabalho e para qualquer tipo de atividade laborativa, 

devido ao seu baixo grau de visão (...)”.

Diante do laudo acima transcrito, verifica-se que o autor se enquadra no 

rol dos beneficiários contemplados com a prestação continuada, pois para 

a Lei 8.742/93, considera-se pessoa com deficiência aquela que: tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.

 Pois bem. Volvendo os olhos ao laudo sócio econômico, verifica-se que o 

requerente vive em escassas condições, sendo necessária a 
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complementação da renda através do amparo pleiteado. Vejamos: “(...)A 

renda da família advém do programa do Governo Federal - Bolsa Família, 

no valor de 80 (oitenta reais) mensal, e cerca de 300,00 (trezentos reais) 

advindos de venda de ovos, galinha e doação de familiares e amigos (...).”

Assim, coadunando com o acima exposto, há jurisprudências, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOAS. BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃOCONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO RECEBIDO POR MARIDO DA AUTORA NO 

VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO.POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA 

MISERABILIDADE POR OUTROS MEIOS PELO TRIBUNAL LOCAL. 1. Este 

Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que o critério de 

aferição da renda mensal previsto no § 3.ºdo art . 20 da Lei n.º 8.742/93 

deverá ser observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de 

que o julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de outros 

elementos probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte 

e de sua família. 2. No caso concreto, as instâncias ordinárias 

consideraram a autora hipossuficiente. "A limitação do valor da renda per 

capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar 

que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo 

para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a 

miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo." (REsp 1.112.557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃONUNES 

MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe20/11/2009) 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 

1184459 PR 2010/0040944-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Julgamento: 04/05/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/08/2010)”

Por fim, no que se refere à alegação de o que as informações colhidas no 

laudo social são inverídicas, melhor sorte não socorre a demanda.

Com efeito, verifica-se que a companheira do requerente passou a 

receber o benefício assistencial ao idoso em data posterior a realização 

do estudo (f. 88), razão pela qual o mesmo não constou na soma da renda 

mensal familiar.

Outrossim, ainda que houvesse a informação de que a companheira do 

autor recebe o benefício assistencial ao idoso, este deve ser 

desconsiderado no cálculo da renda per capita familiar previsto na LOAS, 

quando do levantamento da situação de miserabilidade. Vejamos:

ASSISTÊNCIA SOCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. - 

A Constituição garante à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção o 

pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se de benefício de caráter 

assistencial, que deve ser provido aos que cumprirem tais requisitos, 

independentemente de contribuição à seguridade social. - É possível 

extrair do conjunto probatório a existência de impedimentos de longo prazo 

que obstruem a participação do apelado na sociedade, em igualdade de 

condições com as demais pessoas. O quadro apresentado se ajusta, 

portanto, ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, 

§ 2º, da Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011. - A LOAS 

prevê que a miserabilidade existe quando a renda familiar mensal per 

capita é inferior a ¼ de um salário mínimo (art. 20, § 3º), sendo que se 

considera como "família" para aferição dessa renda "o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o 

padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto" (art. 20, § 1º) - Com o 

fundamento de que a situação de miserabilidade não pode ser aferida 

através de mero cálculo aritmético, o STF declarou, em 18.04.2013, ao 

julgar a Reclamação 4.374, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia 

de nulidade, e do art. 20, § 3º da LOAS. - O benefício assistencial já 

concedido a idoso membro da família não pode ser computado para os fins 

do cálculo da renda familiar per capita. A exclusão também deve se aplicar 

aos benefícios assistenciais já concedidos a membros da família 

deficientes e aos benefícios previdenciários de até um salário mínimo 

recebidos por idosos. (RE 580963, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 

14-11-2013) - Uma vez verificado que o apelado preenche os requisitos 

da LOAS para percepção do benefício assistencial e cuidando-se de 

prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 

c.c. 497 do NCPC, de forma que é possível a antecipação da tutela, 

devendo ser mantida a sentença neste ponto. - Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-3 - AC: 00145993620164039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 

26/06/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:10/07/2017)

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar a 

RAIMUNDO NONATO DE SOUZA o benefício de amparo social no importe 

de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo.

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

 Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do segurado: Raimundo Nonato de Souza;

Benefício Concedido: Amparo Assistencial;

Renda Mensal Atual: valor correspondente a 01 (um) salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(13/11/2015);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1631 de 1782



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56155 Nr: 802-32.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FELISBINO VEBER, ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 802-32.2015.811.0085 (Código 56155)

Vistos.

A parte autora, à f. 46, renunciou expressamente ao valor que excede a 

quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, referente às parcelas em 

atraso do benefício previdenciário, pugnando pelo cancelamento do 

precatório de f. 43 e expedição de RPV.

Destarte, considerando que já fora expedido precatório do valor referente 

às parcelas em atraso, DETERMINO que a Secretaria de Vara verifique a 

possibilidade de cancelamento do precatório de f. 43, com a consequente 

expedição de RPV em valor não excedente há 60 (sessenta) salários 

mínimos.

Havendo possibilidade, proceda-se o necessário para cumprimento do que 

foi requerido.

Caso não seja possível o cancelamento do precatório, aguarde-se o seu 

pagamento.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51844 Nr: 530-09.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APMR, ACMR, VMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:16664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 530-09.2013.811.0085 (Código 51844)

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos movida por Ana Paula Marinho 

Rodrigues e Ana Claudia Marinho Rodrigues.

Entre um ato e outro, Ministério Público informou que as requerentes 

atingiram a maioridade, tornando-se desnecessária a atuação do órgão 

ministerial (f. 55).

À f. 56 foi determinada a intimação pessoal das autoras, a fim de 

manifestar o interesse no prosseguimento do feito.

Certidão positiva de intimação à f. 58.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O presente caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia da parte 

autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da 

causa.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, III do CPC.

Eventuais custas pela parte requerente, ficando suspensa a exigibilidade, 

eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

Com o transito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

procedendo às baixas e anotações pertinentes.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63912 Nr: 513-94.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - 

OAB:21.097-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 513-94.2018.811.0085 – (Código 63912)

Vistos.

Cuida-se de “Ação Previdenciária – Pedido de Aposentadoria por Idade 

Rural com pedido de Tutela de Urgência”, proposta por IDENIR RODRIGUES 

PEREIRA contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, sob o fundamento de que preencheria os 

requisitos para tanto.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/40.

A inicial foi recebida à fl. 41/42, sendo deferida a gratuidade da justiça, 

indeferida a tutela de urgência, bem como determinado a citação da 

demandada.

Contestação apresentada pela demandada às fls. 43/48 e impugnação 

pelo demandante à f. 49/53.

O feito foi saneado à f. 55, designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas da parte autora e colhido o seu depoimento pessoal, 

apresentando alegações finais remissivas, ao passo que a Autarquia 

demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação 

dessas.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018, não havendo que se falar em quinquênio.

A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis:

“a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, 

§ 1º);

 b) a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e

 c) a condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII) .”

Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (fls. 18/36).

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. ”
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É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis:

1.1 Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Analisando os documentos juntados pela parte autora em conjunto com a 

prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, a parte autora, 

ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade rural em regime 

de economia familiar pela maior parte de sua vida.

Corroborando a comprovação do labor rural, têm-se os depoimentos 

prestados pelas testemunhas em audiência, conforme mídia à f. 61/64.

 A respeito do período de trabalho rural, como se pode observar, a parte 

autora comprovou que, por mais de 15 (quinze) anos, exerceu o trabalho 

rural, vencendo, portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da 

Lei n. 8.213/91, além de já possuir mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento 

do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de Idenir Rodrigues 

Pereira, devidos desde a data do requerimento administrativo.

 Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

 Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Beneficiário: Idenir Rodrigues Pereira;

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(01/02/2018);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63778 Nr: 435-03.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI PEDRO POMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 435-03.2018.811.0085 (Código 63778)
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 Vistos.

Trata-se de “ação para concessão de aposentadoria por invalidez c/c 

pedido de tutela provisória de urgência” proposta por NERI PEDRO 

POMPER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

está acometido de doença que o impossibilita para as atividades laborais, 

fazendo jus ao benefício de auxílio doença e/ou aposentadoria por 

invalidez.

Juntou documentos de fls. 14/28.

A inicial foi recebida às fls. 29/30, sendo deferida a gratuidade da justiça, 

determinada citação da demandada, indeferindo o pedido de tutela 

antecipada, bem como nomeado médico perito para a realização de 

perícia.

Laudo pericial encartado às fls. 46.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação às fls. 48/57.

Impugnação à contestação de fls. 58/61.

O feito foi saneado à f. 63 designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas da parte autora e colhido o seu depoimento pessoal, 

apresentando alegações finais remissivas, ao passo que a Autarquia 

demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação 

dessas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Eis o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, não 

havendo que se falar em quinquênio.

Pretende a autora a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, uma vez que alega estar incapacitada 

definitivamente para o trabalho.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

prazo de carência, “estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto 

permanecer nesta condição”.

Por sua vez, quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma 

que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, 

o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”.

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício.

Por meio da interpretação sistemática dessas normas e de outros 

dispositivos do mesmo diploma, a jurisprudência firmou o seguinte 

entendimento quanto aos requisitos para a concessão de tais benefícios: 

“Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.” [AC 

0038483-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015].

No caso em tela, verifico que os elementos probatórios coligidos nos autos 

demonstram o atendimento dos pressupostos relativos ao benefício 

pleiteado.

Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial.

Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos:

“O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade 

rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente 

exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. ”

É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis:

1.1 Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35);

 1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167);

1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do 

marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180);

1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158);

1.6 A declaração do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 

194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127);

1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou certidão de 

informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do 

Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 

5-10-1998, p. 138);

1.8 Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127);

1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, Min. 

José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277);

1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.11 Título eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; 

RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127);

1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como lavrador. 

(RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578);

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172);

1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta expressamente a 

profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, 

DJ 1-8-2000, p. 326);

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259);

1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando caracterizado 

regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 28-2-2000, p. 134);

1.17 Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos).

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora acostou 

aos autos como início de prova material os documentos de fls. 17/27.

 Corroborando a comprovação do labor rural, têm-se os depoimentos 

prestados pelas testemunhas em audiência, conforme mídia à f. 69/72.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de fls. 46, que: “CA (neoplasia) de 

pele. Incapacitado para atividade que exija exposição solar. Parcial para 

toda e qualquer atividade que exija exposição solar. Permanente, periciado 

portador de hipersensibilidade solar e neoplasia pele. Permanente e parcial 

(...).”.

Assim, considerando que a parte autora se encontra permanente 

incapacitada, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da 

reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado 

pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se 

concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de 

forma permanente. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR. COLUNA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. 

Demonstrado que na data do requerimento administrativo a parte autora 

apresentava inaptidão para as atividades laborativas habituais, deve ser 

concedido o auxílio-doença, convertido em aposentadoria invalidez a partir 

da data da perícia judicial, quando pelas condições pessoais restou 

evidenciada a incapacidade total e definitiva. (TRF-4 - AC: 9999 RS 

0014346-31.2010.404.9999, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 24/11/2010, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 01/12/2010) (negritos acrescidos).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a implantar o 

auxílio-doença a Neri Pedro Pomper, a partir da data do requerimento 

administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da 

realização da perícia médica.

 Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

 Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Beneficiário: Neri Pedro Pomper;

Benefício Concedido: Auxílio-doença até conversão em aposentadoria por 

invalidez;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(11/12/2017);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55766 Nr: 607-47.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS BALDOINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 607-47.2015.811.0085 (Cód. 55766)

 Vistos.

Trata-se de “ação ordinária de reconhecimento e cobrança de benefício 

previdenciário” proposta por ANANIA BALDOINO DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que está 

acometido de doença que o impossibilita para as atividades laborais, 

fazendo jus ao benefício pleiteado.

Juntou documentos de fls. 09/26.

A inicial foi recebida às fls. 27, sendo deferida a gratuidade da justiça, 

determinada citação da demandada, indeferindo o pedido de tutela 

antecipada, bem como nomeado médico perito para a realização de 

perícia.

Contestação apresentada à f. 35/42.

Laudo pericial encartado às fls. 56/57.

O feito foi saneado à f. 63, designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas da parte autora e colhido o seu depoimento pessoal, 

apresentando alegações finais remissivas, ao passo que a Autarquia 

demandada quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação 

dessas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 De pronto, em que pese a preliminar arguida pela Autarquia demandada, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2015, não 

havendo que se falar em quinquênio.

No mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao exame mérito.

Pretende o autor o restabelecimento de benefício previdenciário, com 

pedidos alternativos de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, 

uma vez que alega estar incapacitado definitivamente para o trabalho.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

prazo de carência, “estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto 

permanecer nesta condição”.

Por sua vez, quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma 

que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, 

o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”.

O prazo de carência de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses, na 

forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício.

Por meio da interpretação sistemática dessas normas e de outros 
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dispositivos do mesmo diploma, a jurisprudência firmou o seguinte 

entendimento quanto aos requisitos para a concessão de tais benefícios: 

“Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral.” [AC 

0038483-60.2015.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015].

No caso em tela, verifico que os elementos probatórios coligidos nos autos 

demonstram o atendimento dos pressupostos relativos ao benefício de 

auxílio-doença.

Quanto à comprovação da condição de segurado especial, a parte autora 

acostou aos autos como início de prova material os documentos de fls. 

13/18.

 Corroborando a comprovação do labor rural, têm-se os depoimentos 

prestados pelas testemunhas em audiência, conforme mídia à f. 69/72.

Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou de 

maneira categórica, no laudo pericial de fls. 57, que: “Lombociatalgia 

intensa. Escoliose – Espondilodiscoartrose – abaulamento discal – L4-L5 e 

L5-S1. Sim, incapacitado para agricultura. Parcial, para toda e qualquer 

atividade laborativa que requer esforço braçal. Parcial e permanente (...)”.

Logo, considerando que a parte autora encontra-se incapacitada apenas 

para atividades que exijam esforço físico, esta faz jus ao benefício do 

auxílio-doença, pois, inviável determinar a conversão do auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, sem prejuízo de que tal providência seja 

adotada pela autarquia previdenciária futuramente, por ocasião da revisão 

do auxílio-doença, caso constatada a superveniente incapacidade total e 

permanente do segurado.

Com efeito, o auxílio-doença deverá ser pago ao autor até a sua 

recuperação ou até a conversão do benefício em aposentadoria por 

invalidez, caso não haja possibilidade de reabilitação ou de recuperação 

da capacidade laborativa, devendo segurado se submeter aos exames 

médico-pericial periódico, (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 

8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido assegurado 

apenas em juízo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao restabelecimento do pagamento de 

auxílio-doença a Ananias Baldoino dos Santos, devidos desde a data do 

ajuizamento da ação, eis que a autarquia previdenciária não deve ser 

penalizada pela demora do autor em ingressar com a ação.

 Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser calculada 

pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça 

Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme critérios 

da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação.

 09000857529 JLBPS.143 JLBPS.55 JLBPS.55.3 – AÇÃO RESCISÓRIA – 

PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO NOVO CAPAZ, POR SI SÓ, DE 

GARANTIR PRONCUNCIAMENTO FAVORÁVEL – RURÍCOLA – 

CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS – RESCISÃO DO JULGADO – 

NOVO JULGAMENTO – APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – ART. 143 

DA LEI 8.213/91 – REQUISITOS – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – 

TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ... 8- Os juros de mora e a correção monetária deverão 

observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 

870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, 

adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à 

atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E)... (TRF 3ª R. – AR 0003516-28.2008.4.03.0000/SP – 3ª S. – Relª 

Desª Fed. Lucia Ursaia – DJe 18.05.2018 – p. 296)

 No mesmo sentido:

 Nos termos do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), pelo STF, em 

20/9/2017, a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública se dá 

através do IPCA-E. Os juros moratórios devem atender a disciplina da Lei 

11.960/2009, contados a partir da citação. (TRF 4ª R. – Ap-RN 

5014728-59.2013.4.04.7112 – 5ª T. – Rel. Altair Antonio Gregorio – J. 

08.05.2018).

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Beneficiário: Ananias Baldoino dos Santos;

Benefício Concedido: Auxílio-doença;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do ajuizamento da ação 

(29/05/2015);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37356 Nr: 1401-78.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:OAB/MT-8.969-B,  JAMES ROGÉRIO BAPTISTA - 

OAB:OAB/SP-196.274,  JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT-8.973-B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:8039-A/MT, 

VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1401-78.2009.811.0085 (Código 37356)

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Antonio Ferreira da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 111.

Às fls. 120/121, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 122 e 127, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 123 e 139/142, 144/145, foram expedidos alvarás em favor da 

parte autora e seu advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 146/147, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.
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Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 18 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 270-29.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAPOSO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10.129 OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de 

Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53882 Nr: 849-40.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO DATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº. 849-40.2014.811.0085 (Código 53882)

Vistos.

Trata-se de Ação de Responsabilidade por Ato de Improbidade 

Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face de ARMANDO DATSCH, devidamente qualificado nos 

autos.

Consta na inicial, que o requerido, na qualidade de chefe do Departamento 

de Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Terra Nova do 

Norte, emitiu alvará de funcionamento de taxista para a pessoa de Antônio 

Bento Zantedeschi Goulart, mesmo sabendo que este não preenchia os 

requisitos legais para tanto, afrontando, assim, os princípios norteadores 

da Administração Pública.

O requerido foi devidamente notificado (f. 78), contudo, deixou transcorrer 

o prazo para apresentação de defesa prévia (certidão f. 80).

A ação foi recebida à f. 81/83, determinando a citação do requerido.

Contestação de mérito e documentos às fls. 89/102, aduzindo que emitiu o 

alvará em cumprimento de ordens superiores e mediante pressão 

psicológica exercida pelo irmão do interessado, Sr. Paulo César 

Zantedesch Goulart, à época Secretário Municipal de Governo. Pugna pela 

improcedência da ação.

Impugnação à contestação à f. 103/104.

O feito foi saneado à f. 106, designando audiência de instrução e 

julgamento.

Audiência de instrução e julgamento realizada conforme fls. 120/123, 

garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Alegações finais pela parte requerente às fls. 126/130, e pela requerida 

às fls. 135/136.

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, infere-se que a parte requerida encontra-se representada, 

bem como o feito suficientemente instruído, não havendo questões 

preliminares ou prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo a julgar 

o mérito próprio da presente demanda.

Sustenta o ente ministerial a responsabilização do requerido pela prática 

de ato de improbidade administrativa, consistente na violação dos 

princípios da legalidade e moralidade, quando de sua atuação como chefe 

do Departamento de Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Terra Nova do Norte.

Pois bem. Passo agora a análise da responsabilidade administrativa pela 

prática de ato de improbidade administrativa imputado ao requerido.

Segundo a doutrina, a “improbidade surge, na Lei n.º 8.429/92, como a 

antítese não de um princípio, mas do conjunto coordenado dos princípios 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 

eficiência” .

Não se pode, portanto, confundir a improbidade administrativa com meras 

irregularidades administrativas, a ponto de transformar todo e qualquer ato 

administrativo praticado irregularmente como ato sujeito às sanções 

previstas da Lei nº 8429/92. Assim, segundo a melhor doutrina, o dolo do 

agente constituirá um elemento importante do exame da conduta ímproba, 

mormente nos casos de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da 

Administração Pública, não sendo necessário e podendo ser substituído 

pelo elemento culpa, nos casos de dano ao erário .

No caso em tela, o autor enquadrou a conduta do requerido na previsão 

do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, o qual dispõe sobre atos de 

improbidade administrativa que ofendem os princípios da Administração 

Pública.

Destarte, para a configuração dos atos de improbidade administrativa 

previstos no artigo 11 da Lei 8.429/92, à Luz da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração do elemento volitivo do 

agente (critério subjetivo), consubstanciado pelo dolo.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.VIOLAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS. TRANSFERÊNCIA, DE OFÍCIO, PARAUNIVERSIDADE PÚBLICA 

FEDERAL. IRREGULARIDADES. OFENSADO ART. 11 DA LEI 8.429/92. 

AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO.REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS 

FÁTICOS. INVIABILIDADE. SÚMULA7/STJ. A orientação jurisprudencial 

sedimentada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a 

configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da 

administração depende da demonstração do chamado dolo genérico. No 

particular caso dos autos, é impossível extrair do acórdão recorrido 

qualquer referência - ainda que indireta - à presença desse elemento 

subjetivo. Sobre o tema, ponderou o Tribunal local: "nada obstante os 

argumentos expendidos pelo apelante, tenho, contudo, a partir da análise 

do conjunto probatório que, apesar das irregularidades apontadas pelo 

MPF, não foi possível constatar, a partir dos documentos, que houve ato 

de improbidade por parte dos réus, na medida em que o elemento subjetivo 

necessário para sua caracterização não está presente, consubstanciado 

no dolo, na desonestidade e na má-fé do agente público em cometer um 

ato ímprobo. Ademais, inexistiu obtenção de proveito patrimonial" Nesse 

contexto de limitação cognitiva, a alteração das conclusões firmadas pelas 

instâncias inferiores somente poderia ser alcançada com o revolvimento 

do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 

Ademais, a decisão recorrida está em conformidade com precedentes do 

STJ no sentido de não sujeitar meras irregularidades às sanções da Lei 

8.429/92Recurso Especial não conhecido. (REsp 1512831/MG, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, 

DJe 19/12/2016)”

Assim, a ação de improbidade administrativa tem a finalidade de atacar ato 

administrativo ofensivo à moralidade da Administração Pública, visando 

que se imponha ao agente a responsabilidade pela conduta lesiva. 

Destarte, deve ser intentada quando o agente público tenha utilizado a 

coisa pública de forma indevida e irregular, ilegitimando seu ato e 

caracterizando desvio de finalidade.

Como já demonstrado, para a conformação desse tipo de improbidade, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1637 de 1782



deve o agente ter consciência da ilicitude do ato, ou seja, é necessária a 

demonstração do dolo genérico do agente, o que no caso, não se verifica. 

Explica-se.

Depreende-se das provas produzidas nos autos, especialmente a 

testemunhal, que embora no primeiro momento tenha se verificado que, 

eventualmente, o requerido, tenha atendo contra os princípios da 

administração pública, ao emitir ilegalmente alvará de funcionamento de 

taxista, não restou demonstrado a sua má-fé, elemento volitivo apto a 

ensejar a condenação em improbidade administrativa.

Com efeito, a testemunha Aldoci Pereira dos Santos, ao prestar 

depoimento em juízo, aduziu que estava presente com o requerido quando 

Paulo, que é irmão de Antônio, e na época era Secretário de Governo, 

mandou fazer o alvará, ocasião em que o requerido disse que não iria 

fazer, pois não era possível. Em resposta, Paulo informou que não estava 

pedindo, e sim mandando, razão pela qual Armando emitiu o alvará. Ainda, 

relata que o demandado não queria expedir o alvará, porém, por ocupar 

cargo de confiança, ficou com medo de ser exonerado e seguiu as ordens 

de Paulo. Por fim, relatou que o requerido não detinha o poder de efetivar o 

alvará, pois quem teria o poder de ao final assinar era o Prefeito e o 

Secretario de Finanças.

Já a testemunha Marisa Teresinha Vez relatou que, como presidente da 

AMARTERRA, recebeu diversas denúncias de irregularidades junto ao 

Setor de Tributação do Município, dentre as quais estava à emissão de 

alvará para táxi. Afirmou que o superior hierárquico no departamento em 

que era lotado o requerido era o Sr. Paulo Zantedeschi, cujo é parente de 

Antônio Bento Zantedeschi.

Diante disso, infere-se que o requerido, apesar de contestar a emissão de 

alvará de funcionamento de taxista à Antônio Bento Zantedeschi, o fez, 

mesmo contra sua vontade, pois recebera ordens de seu superior 

hierárquico, sendo que eventual descumprimento poderia resultar na sua 

exoneração.

 Destarte, era necessária a assinatura final do Prefeito e do Secretário de 

Planejamento e Fazendo, para que o alvará emitido tivesse plena eficácia.

À vista disso, não restou demonstrada a exteriorização da (ação ou 

omissão) conduta dolosa, ou seja, a conduta do requerido que, na 

qualidade de chefe do Departamento de Tributação e Fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, emitiu, de forma livre e 

consciente, alvará sem o preenchimento de seus requisitos legais.

Dessa forma, vê-se ausente a má-fé do requerido em aproveitar-se do 

seu cargo para emitir alvará de funcionamento de forma ilegal. Outrossim, 

frise-se que a má-intenção do servidor público é premissa do ato ilegal e 

ímprobo, cuja ilegalidade só adquire status de improbidade quando a 

conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração 

Pública.

Nesse sentido:

"A probidade administrativa consiste no dever de o "funcionário servir a 

Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas 

funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em 

proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a 

esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de 

uma

imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma 

imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao 

ímprobo ou a outrem (...)." (in José Afonso da Silva, Curso de Direito 

Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, 

p-669).

Assim, da análise das provas testemunhais, verifica-se que não houve a 

perquirição do elemento subjetivo ou volitivo do agente, inexistindo 

vontade livre e consciente do mesmo em praticar ato que viole os 

princípios regentes da atividade estatal (ato doloso), não estando 

caracterizado o dolo, a ma-fé, tampouco o intuito ímprobo ou lesivo de 

praticar o ato em detrimento do interesse público.

Assim, não se pode, por este caminho, falar em ilegalidade ou 

improbidade, sendo juridicamente inviável o enquadramento da conduta no 

tipo do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, motivo pelo qual a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas, pois o autor é isento.

Inexistido evidência da abusividade do autor da ação, deixo de condená-lo 

em honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85 [REsp 

577804/RS Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 14.12.2006].

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

praxe.

Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39812 Nr: 886-72.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LIMA RIBEIRO, DORALICE MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 886-72.2011.811.0085 (Código 39812)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ADRIANO LIMA 

RIBEIRO, representado pela genitora DORALICE LIMA RIBEIRO, contra 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS buscando, em síntese, 

a prestação jurisdicional.

Citada, a parte executada manifestou concordância com o cálculo 

apresentado pela parte autora, conforme petição de fls. 113 e verso.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 108/110, 

totalizando a importância de R$ 169.919,26 (cento e sessenta e nove mil, 

novecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do CPC, 

fazendo constar a preferência na antecipação de precatório, nos termos 

do artigo 100, §2º da CF.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, para o depósito judicial do 

valor objeto da presente execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64702 Nr: 905-34.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO AURÉLIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Cuida-se de “Execução de Honorários” movida por Fábio Aurélio Cardoso 

contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Às fls. 13/20, a parte executada apresentou impugnação, alegando 

excesso de execução.

Instada a manifestar-se, a parte exequente manifestou concordância com 

os valores apresentados pela parte executada (fl.22).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que as parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela parte executada, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 27.891,74 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e um 

reais e setenta e quatro centavos – fls. 20-v).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51217 Nr: 1163-54.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BIGUELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1163-54.2012.811.0085 (Código 51217)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão (fl. 114/115) contra 

a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50656 Nr: 572-92.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 572-92.2012.811.0085 (Código 50656)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CARLOS 

SCHUSTER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 156-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 151/155, 

totalizando a importância de R$ 6.245,61 (seis mil, duzentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta e um centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67975 Nr: 829-73.2019.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA SFREDO, VASCO BEDIM BERNARDES, 

MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN, ODIR DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo o exposto, SUSPENDO, liminarmente, os efeitos da 

constrição do imóvel objeto da penhora, tão somente no imóvel rural objeto 

dos embargos, conforme inteligência do art. 678 do Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE mandado de manutenção da posse do imóvel rural sob 

Matrícula n. 44.656, com área de 74,5458 has, localizada no Município de 

Diamantino/MT.DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme pauta do 

conciliador (a) deste juízo. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54808 Nr: 65-29.2015.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 65-29.2015.2015.8.11.0085 (cód. 54808)

Vistos.

Gratuidade da justiça concedida em sede de Agravo de Instrumento (f. 

70/72).

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, INTIME-SE o autor para apresentação de 

impugnação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54749 Nr: 25-47.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORIO DE DEUS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 25-47.2015.811.0085 (Código 54749)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por HONÓRIO DE DEUS 

FRANÇA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 96-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 94/95, 

totalizando a importância de R$ 29.991,99 (vinte e nove mil, novecentos e 

noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57439 Nr: 121-28.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FELISBINO VEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 121-28.2016.811.0085 (Código 57439)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por LEANDRO 

FELISBINO VEBER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 83-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 82, 

totalizando a importância de R$ 11.417,91 (trinta e quatro mil, oitocentos e 

cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 1188-62.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA ZANOVELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a requerida a ressarcir o autor à quantia de R$ 9.200,00 (nove 

mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação válida. 

Por consequência, declaro extinto o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o valor 

relativo a metade das custas processuais e honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

do proveito econômico obtido.Após o trânsito em julgado, a Autora deverá 

requerer o procedimento de cumprimento de sentença, instruído com a 

memória atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 1339-28.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1339-28.811.0085 (Código 57125)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença (fls. 116/118) 

contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. 

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58029 Nr: 382-90.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S R DE PAULA - ME, ALTAIR SEBOLD 

RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELEON DE MORAES SANTOS 

- OAB:22.028/O, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:OAB/MT-10430, VALERIA DIAS CARDOSO - OAB:OAB/MT 

21850/O

 Processo nº 382-90.2016.811.0085 (Código 58029)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista 

dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58393 Nr: 588-07.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEUS VIA NOBRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 588-07.2016.811.0085 (Código 58393)

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o que entender de direito, sob pena de extinção anômala 

da execução (art. 924 c/c 485, III, §1º, do CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58779 Nr: 806-35.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER 

DALFIOR MATIELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.DA IMPUGNAÇÃO À 

AVALIAÇÃO REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇAConsiderando a 

divergência entre os valores da área penhorada, DETERMINO a realização 

de prova pericial, razão pela qual, nomeio a empresa PJ1 PERÍCIAS 

JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-2886 que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito habilitado com inscrição no 

órgão competente, bem como proposta de honorários, às expensas das 

partes (pro rata), que deverá depositar 50% (cinquenta por cento) do 

valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final 

quando da entrega do laudo pericial.INTIMEM-SE as partes para que 

querendo apresentem os quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59318 Nr: 1035-92.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ZALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1035-92.2016.811.0085 (Código 59318)

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

cálculo atualizado da dívida, sob pena de arquivamento.

Após apresentar o cálculo atualizado, volte-me os autos conclusos para 

análise do pedido de fls. 17.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59491 Nr: 1118-11.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão pela 

qual JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar a parte 

requerida MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, a incorporar à 

remuneração do requerente o percentual de 11,98%, decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação (12/10/2016), valores que 

serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 

6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 

(29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até 

o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento 

da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do NCPC.CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). ISENTO o réu do 

pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Com ou 

sem recurso voluntário, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça para o reexame necessário.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60589 Nr: 216-24.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMERIO LORENZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, COM 

RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil para:(i)Declarar a inexistência de débito impugnado na 

exordial, relativo à fatura de energia elétrica referente ao mês de setembro 

de 2016, no valor de R$ 1.383,29 (um mil, trezentos e oitenta e três reais e 

vinte e nove centavos – f. 24). Em consequência, determino sua 

REDUÇÃO ao valor correspondente ao valor médio de consumo do autor 

nos meses anteriores, isto é, R$ 58,10 (cinquenta e oito reais e dez 

centavos).(ii)Determinar que a requerida devolva ao autor, de forma 

simples, o valor de R$ 1.383,29 (um mil, trezentos e oitenta e três reais e 

vinte e nove centavos) referente a fatura paga e impugnada, cujo valor 

deverá ser atualizado monetariamente pelo índice INPC, desde o seu 

arbitramento e juros leais de 1% ao mês, a partir do desembolso.Diante da 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com o valor relativo a metade 

das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do excesso de 

cobrança, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º quanto à Autora, 

a qual é beneficiária da Gratuidade de Justiça.Após o trânsito em julgado, 

a Autora deverá requerer o procedimento de cumprimento de sentença, 

instruído com a memória atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Intimem-se Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60671 Nr: 273-42.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME TEIXEIRA NETO - 

OAB:20072 MS

 Processo nº 273-42.2017.811.0085 (Código 60671)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Visando o princípio da celeridade processual, DETERMINO a expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT e Colíder/MT com o fito de informar o Juízo a existência de 

bens imóveis em nome das partes (José Liberatto da Silva Neto – CPF: 

406.993.661-00 e Tereza Aparecida da Silva – CPF: 353.310.111-87), bem 

como ao INDEA, situado nesta urbe, para que encaminhe a 

ficha/movimentações constantes do ano de 1997, se possível, em nome 

das partes.

EXPEÇA-SE ofício ao CIRETRAN local para que informe a existência de 

bens móveis em nome das partes, bem como a data da eventual aquisição.

EXPEÇA-SE ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que 

informe a existência de empresas em nome das partes, bem como a data 

de eventual abertura.

Saliento o prazo de 15 (quinze) dias para resposta acerca dos ofícios 

expedidos.

Com a devida resposta, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60777 Nr: 320-16.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTUNES PESSOA, IVANILSON 

ALVES PESSOA, JOANA ANTUNES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 320-16.2017.811.0085 (Código 60777)

Vistos.

Considerando a sentença proferida nos autos n. 1209-67.2017.811.0085 

(Código 62335), INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60980 Nr: 419-83.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 419-83.2017.811.0085 (Código 60980)

Vistos.

Considerando o valor bloqueado às fls. 49/50, cumpra-se integralmente a 

decisão de fls. 47.

No mais, determino que as intimações em nome da requerente sejam feitas 

à Patrona: VERA REGINA MARTINS, OAB/RS n.º 34607 (f. 51-v)

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61299 Nr: 609-46.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINO BONOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Processo nº. 609-46.2017.811.0085 (Código 61299)

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

De início, urge salientar que o requerido, em sede de contestação, aventou 

preliminar de ausência do laudo do IML, questão que passo a analisar.

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML.

No que tange à preliminar arguida, tem-se que deve ser rejeitada. Isso 

porque, o art. 5º, da Lei 6.194/74 prevê que a indenização referente ao 

seguro obrigatório será devida àquele que comprovar a ocorrência do 

acidente e do dano dele decorrente independentemente da existência de 

culpa do segurado, não dispondo acerca da necessidade de Laudo do 

Instituto Médico Legal para fins de ajuizamento de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT.

 Nesse passo, do arcabouço probatório coligido aos autos, verifica-se que 

o autor instruiu a peça exordial com os documentos que demonstram a 

ocorrência do dano e do acidente, estando em acordo com o aludido 

diploma legal.

 Impede ressaltar, que o autor poderá comprovar o grau de sua 

incapacidade por meio de perícia judicial, a ser designada por este Juízo.

2. DA PRODUÇÃO DE PROVAS

Não havendo outras questões preliminares, bem como requerimentos a 

serem analisados, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: “I-) há invalidez permanente total 

ou parcial? II-) se permanente a invalidez, trata-se de invalidez completa 

ou incompleta? III-) Qual o grau de invalidez?”

Dessa feita, DEFIRO a prova pericial, razão pela qual NOMEIO como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. ANDRÉ LUIZ DE 

SOUZA, para responder os quesitos apresentados pelas partes, razão 

pela qual FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais). Observando 

que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.

Assim, ante a nomeação do perito judicial, DETERMINO que o ônus da 

perícia médica a ser realizada, seja a encargo a parte requerida, ante a 

hipossuficiência da parte autora, eis que beneficiária da justiça gratuita.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 
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POR INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO, COM APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CDC DECRETO DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NA REGRA 

ESPECIAL DO ART. 6º, VIII, DO CDC PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES E A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR REFORMA 

DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE A PERÍCIA MÉDICA SEJA 

REALIZADA POR PERITO PARTICULAR NOMEADO PELO JUIZ, COM 

ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PELA SEGURADORA RÉ. -Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 1 0 6 2 9 2 8 7 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2106292-87.2014.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

07/08/2014, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2014)

AGRAVO REGIMENTAL - IMPROVIMENTO DE PLANO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ÔNUS DA 

PERÍCIA PELA SEGURADORA - DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - PROVIMENTO NEGADO. (TJ-MS - AGR: 560 

MS 2009.000560-5/0001.00, Relator: Des. Luiz Carlos Santini, Data de 

Julgamento: 03/02/2009, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/02/2009)

Assim, INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos.

INTIMEM-SE as partes da nomeação do perito e da perícia ora agendada, a 

partir do que começará a correr o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação de quesitos e de assistente técnico.

Ante o teor desses quesitos, pelo Juízo, o perito deverá responder 

apenas à seguinte indagação: “caso haja incapacidade, esta decorreu do 

acidente automobilístico e se a lesão encontra-se em forma estabilizada ou 

evolutiva?”.

Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes quando começará a 

correr o prazo de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre o resultado 

da perícia.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62628 Nr: 1454-78.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ, DIRCEU LUMAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 Processo nº. 1454-78.2017.811.0085 (Código 62628)

Vistos.

Considerando o termo de audiência de conciliação à fl. 74 e a dicção do 

art. 334, §8º do NCPC, ante o não comparecimento injustificado da 

embargante à oralidade, CONDENO a parte embargante, João Miguel 

Sanchez Perez e Dilceu Lumaqui, em 2% (dois por cento) de multa sob o 

valor da causa, sendo a qual revertida em favor do Estado.

No mais, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do CPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

CPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 86-97.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE BALESTRIN, ADRIANO BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 86-97.2018.811.0085 (Código 62934)

Vistos.

DEFIRO o pedido do nobre causídico de fl. 41.

DETERMINO o desentranhamento das peças necessárias e, após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 88-67.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195

 Processo nº 88-67.2018.811.0085 (Código 62945)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 113-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 113-80.2018.811.0085 (Código 63000)Vistos.Considerando 

que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 
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amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova.De início, no que tange 

à preliminar de ilegitimidade passiva, tem-se que deve ser rejeitada. Isso 

porque, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são 

aferidas a partir das afirmações formuladas na petição inicial, 

independentemente de qualquer incursão probatória ou de análise mais 

profunda. In casu, os requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de 

Colíder, alegam ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda, onde o primeiro aduz que o Instituto Pernambucano de 

Assistência e Saúde (IPAS), é o real responsável pelo Hospital Regional 

de Colíder. Ao passo que o segundo requerido assevera que a 

responsabilidade pelo HRCOL é exclusiva do Estado de Mato Grosso.Com 

efeito, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, abrangendo 

de modo indistinto todos os entes federados. Assim, em razão da 

responsabilidade solidária dos entes públicos no dever de prestar direito à 

saúde (Art. 196 e 198, §2º, da CF), a preliminar suscitada não merece 

acolhimento.Dessa forma, não havendo outras questões preliminares, 

DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: 1) houve negativa de 

atendimento à autora junto ao Hospital Regional de Colíder; e 2) a demora 

e/ou o não atendimento a requerente acarretaria no risco a sua saúde ou 

de seu bebê.Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento.Caso haja requerimento de produção de prova em 

audiência, deverão as partes, desde já, apresentar rol de testemunhas, 

sob pena de preclusão.CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o 

silêncio pela inexistência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63119 Nr: 134-56.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSO RIBAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, porém, suspendo a sua exigibilidade nos termos da Lei. 

P.R.I.C.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63184 Nr: 176-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA REJANE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL RIBEIRO PALHANO, LAERCIO 

RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Autos n° 176-08.2018.811.0085 (CÓD. 63184)

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por QUEILA REJANE DE 

MEDEIROS em face de SAMOEL RIBEIRO PALHANO E LAERCIO RIBEIRO 

PALHANO, todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição extrajudicial, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela suspensão da ação (fls. 58/59).

Após, os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 58/59, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do CPC.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 310-35.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA NATH NABAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS NEVES DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos formulados nos embargos de terceiros proposta por 

MARISTELA NATH NABAR em face de MARIA DAS NEVES DA SILVA 

ABREU, para desconstituir a constrição judicial sobre o bem móvel 

descrito na inicial, determinando as baixas de praxe, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte embargada 

ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil, 

bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.Transitada 

em julgado a presente sentença, JUNTE-SE cópia aos autos em apenso 

(autos n. 2008/126 – Cód. 35631), prosseguindo-se a 

execução.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63993 Nr: 551-09.2018.811.0085
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 551-09.2018.811.0085 – Código 63993

Vistos.

Cuida-se de “Execução de Honorários” movida por Aline Alencar de 

Oliveira contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não se opôs ao cálculo 

apresentado pela parte autora [fl. 13].

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não se opôs aos valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 4.370,56 (quatro mil, trezentos e setenta reais e 

cinquenta e seis centavos – fls. 08).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 836-02.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 836-02.2018.811.0085 – Código 64581

Vistos.

Cuida-se de “Execução de Honorários” movida por José Francisco 

Pascoalão contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada não se opôs ao cálculo 

apresentado pela parte autora [fl. 13].

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não se opôs aos valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 10.395,11 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais e 

onze centavos. 09).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64785 Nr: 943-46.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ AGROINDUSTRIAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 (...) Assim, DECLINO a competência para processar o presente feito a 

Comarca de Cuiabá/MT.PROCEDAM-SE as baixas de estilo, remetendo os 

presentes autos ao aludido Juízo, grafando-lhe nossas melhores 

homenagens.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64846 Nr: 974-66.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste juízo para 

continuar processando o feito e declino a competência ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Terra Nova do Norte atuando na 

condição de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º 

da Resolução n. 004/2014/TP c.c. art. 2º, §4º, da Lei Federal n. 

12.153/2009.PROMOVAM-SE as anotações necessárias redistribuindo os 

autos ao juízo declinado, observando a Portaria Conjunta n. 555, de 23 de 

abril de 2019, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos 

processos em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas – IRDR nº 85.560/2016 (URV).CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64894 Nr: 992-87.2018.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CHAVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 Processo nº: 992-87.2018.811.0085 (Código 64894)

Vistos.

DEPREQUE-SE o cumprimento das medidas cautelares impostas às fl. 205 

à comarca de Matupá/MT, tendo em vista que foi devidamente informado 

nos autos o endereço do réu, o que revela a boa-fé de não se furtar à 

Justiça, conforme já restou deliberado às fls. 206/206-v.

INTIME-SE pessoalmente o acusado acerca do cumprimento das medidas 

impostas às fls. retro mencionadas na comarca de Matupá/MT.

No mais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que transcorreu 

prazo superior ao cumprimento da missiva expedida à fl. 180.

Sendo assim, DETERMINO ao Senhor Gestor Judiciário para que, com 

urgência, solicite-se a devolução da presente carta precatória, 

devidamente cumprida.

CUMPRA-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64906 Nr: 998-94.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR ROQUE DA SILVA -ME, CLAUDIMAR 

ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial 

e, por consequência, condeno a parte reclamada a pagar à parte autora 

importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação e, o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.P.R.I.C.Aguarde-se 

prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em 

branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento a contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando 

o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65381 Nr: 1219-77.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, para determinar 

que a planilha de cálculo utilize a atualização monetária pelo índice 

IPCA-E.REMETAM-SE os autos à contadoria deste juízo para elaboração 

de novo cálculo, nos moldes fixados nesta decisão.Após, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem sobre o referido cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Havendo manifestação e/ou transcorrido o prazo in albis, 

vo l tem-me conc lusos  pa ra  de l i be rações .CUMPRA-SE.À S 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 1295-04.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1295-04.2018.811.0085 (Cód. 65539)

Vistos.

Cuida-se de “Execução de Honorários” movida por José Francisco 

Pascoalão contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada deixou decorrer o prazo para 

impugnar os cálculos apresentados pela parte autora (fl. 14).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos – fl. 04).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65687 Nr: 1347-97.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1347-97.2018.811.0085 (Código 65687)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

GUARITA - MT em face de VIVO S/A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito informando quitação da dívida executada (fl. 11).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, ‘b’, 

ambos do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

Sem custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65943 Nr: 66-72.2019.811.0085

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCELO JOSÉ PARIS, GENILDE TERESINHA 

BALBINOT PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANTOS TUON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 66-72.2019.811.0085 (Código 65943)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por MARCELO JOSÉ 

PARIS e GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS em face de OSVALDO 

SANTOS TUON, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando, 

liminarmente, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

litigiosos e a manutenção na posse do imóvel.

Com a inicial (fls. 04/27), foram aportados os documentos de fls. 28/765.

À fl. 766 o Juízo, à época, determinou a intimação dos autores para 

comprovarem nos autos a miserabilidade alegada.

A parte autora manifestou-se às fls. 767/798, pugnando novamente pela 

concessão da gratuidade da justiça e apresentando demais documentos 

para comprovar a condição de hipossuficiente.

Decisão de fls. 799/800 indeferindo o pedido do benefício da justiça 

gratuita, tendo em vista a não comprovação da condição de 

hipossuficiente.

Custas adimplidas às fls. 801/802.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames 

legais.

O artigo 674 do Código de Processo Civil assim dispõe “quem, não sendo 

parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre 

bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro”.

Marcus Vinícius Rios Gonçalves in Direito Processual Civil Esquematizado, 

pág. 625, leciona que “os embargos de terceiro são a ação atribuída 

àquele que não é parte, para fazer cessar a constrição judicial que 

indevidamente recaiu sobre bens do qual é proprietário ou possuidor”.

No caso dos autos, observa-se que não há nos autos a comprovação 

acerca da posse ou propriedade dos embargantes em relação a área 

objeto da ação principal, constando tão somente um termo de cessão e 

transferência datado em 07/01/2002 (fl. 36), ao passo que em análise dos 

autos principais (n. 373-60.2018.811.0085 – Código 63624) constatou a 

existência da matrícula do imóvel sob n. 3.029, cujo adquirente fora a Sra. 

Mylena Paris, datado em 29/11/2010.

Inobstante, convém ressaltar que o mesmo objeto da exordial fora 

analisada em recurso de agravo de instrumento n . 

1007761-24.2019.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado em que 

negou provimento ao recurso interposto, sob o fundamento de que os 

requerentes – ação principal, comprovaram a aquisição do imóvel por meio 

de ata e recibo de arrematação, além do respectivo registro de escritura 

pública.

Portanto, ainda que supostamente, como alegado, estejam sofrendo 

restrição à posse do imóvel, não se encontra presente a verossimilhança 

da alegação, pois não há qualquer comprovação da posse do imóvel em 

relação aos embargantes..

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE 

OU DOMÍNIO PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO. 

De acordo com o art. 678 do CPC, tratando-se de embargos de terceiros, a 

concessão da medida liminar, consistente na suspensão das medidas 

constritivas, exige a comprovação da posse ou domínio do bem. Se os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar a 

posse ou domínio do bem pelo recorrente, a medida antecipatória deve ser 

indeferida. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv AI 10000190500983001 MG 

(TJ-MG)”

Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão da constrição do 

imóvel e manutenção da posse do imóvel objeto da demanda, sob o 

fundamento de restar ausente a comprovação do exercício da posse.

DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme pauta do conciliador (a) 

deste juízo.

CITE-SE o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334), valendo como termo inicial do prazo 

para a contestação a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

TRASLADA-SE cópias do decisum aos autos de n. 373-60.2018.811.0085 

(Código 63624).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66882 Nr: 445-13.2019.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTO PROCURADOR DO ESTADO - OAB:4415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 445-13.2019.811.0085 (Código 66882)

Vistos.

Considerando que parte da irresignação do embargante, ora executado, 

se refere à ausência de contraditório, no que concerne a fixação da verba 

honorária, DETERMINO a intimação do embargado, ora exequente, para 

juntar aos autos cópia da decisão que o nomeou como defensor dativo 

nos autos de código 312, bem como da decisão que fixou os honorários 

advocatícios. Prazo: 15 (quinze) dias.

Com a juntada dos documentos, intime-se o embargante para se 

manifestar em igual prazo.

Após, conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 638-28.2019.811.0085
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB, ELENA MARIA GABIATTI ABU AL 

RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 638-28.2019.8.11.0085 (Cód. 67386)

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a embargante, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do CPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14889 Nr: 212-75.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA RODRIGUES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969, TIAGO XAVIER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 Processo nº 212-75.2003.811.0085 (Código 14889)

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

cálculo atualizado da dívida, sob pena de arquivamento.

Após apresentar o cálculo atualizado, volte-me os autos conclusos para 

análise do pedido de fls. 175/176.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 16561 Nr: 259-15.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDGRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:OAB/MT 15.670, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:6877, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 (...) Desse modo, verifica-se que não transcorreu o lapso prescricional 

quinquenal previsto no artigo 174 do CTN.Dessa feita, REJEITO a objeção 

de pré-executividade de fls. 116/120, ante a ausência do transcurso 

prescricional outrora mencionado. INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se no que entender de direito, sob 

pena de extinção.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 

de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 23934 Nr: 34-29.2003.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR CANABARRO, NORACILDA CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA, ODUVALDO MANGERONA, ELZA DUARTE 

MANGERONA, EDEMILSOM MANOEL DE SOUZA, SIRLENE GOMES 

TRINDADE, FRANCISCO GOMES DA SILVA, MARIA TAVARES DA SILVA, 

AGENOR FERREIRA GOMES, ANTENOR FERREIRA GOMES, MARIA VILMA 

GOMES, RUI ALBINO PEREIRA, MARIA LUIZA GOEDERT PEREIRA, 

VALDOMIRO ALMEIDA BONFIM, DOMINGOS JOÃO GIACOMELLI, INDIRA 

MARIA BOSCHETTI GIACOMELLI, MARIELEN MARETI BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº 34-29.2003.811.0085 (Código 23934)

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

exequendo.

 Após, cumpra-se o que fora determinado na decisão de fl. 286, 

especificamente o remanescente dos dois últimos parágrafos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 23935 Nr: 35-14.2003.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO GONÇALVES DE JESUS, EDINY 

TEIXEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº 35-14.2003.811.0085 (Código 23935)

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

exequendo.

 Após, cumpra-se o que fora determinado na decisão de fl. 295, 
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especificamente o remanescente dos dois últimos parágrafos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 23937 Nr: 37-81.2003.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSOM MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA, ODUVALDO MANGERONA, ELZA DUARTE 

MANGERONA, VALDECIR CANABARRO, NOELY MARIA DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO GOMES DA SILVA, MARIA TAVARES DA SILVA, NORACILDA 

CANABARRO, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA, ALZIRA DE OLIVEIRA, 

AGENOR FERREIRA GOMES, ANTENOR FERREIRA GOMES, MARIA VILMA 

GOMES, DOMINGOS JOÃO GIACOMELLI, INDIRA MARIA BOSCHETTI 

GIACOMELLI, RUI ALBINO PEREIRA, MARIA LUIZA GOEDERT PEREIRA, 

VALDOMIRO ALMEIDA BONFIM, MARIELEN MARETI BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº 37-81.2003.811.0085 (Código 23937)

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

exequendo.

 Após, cumpra-se o que fora determinado na decisão de fl. 282, 

especificamente o remanescente dos dois últimos parágrafos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 23962 Nr: 42-06.2003.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ADRIANO BET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA REGINA CONCEIÇÃO GARCIA, 

GILDÉCIO GARCIA, ODUVALDO MANGERONA, ELZA DUARTE 

MANGERONA, LAURO BET, EMA BRUSCO BET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº 42-06.2003.811.0085 (Código 23962)

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

exequendo.

 Após, cumpra-se o que fora determinado na decisão de fl. 220, 

especificamente o remanescente dos dois últimos parágrafos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 29848 Nr: 3-68.1987.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BALBO, NELMA PRIZÃO BALBO ( ESPÓLIO 

DE ARMANDO BALBO), MARIA EUNICE BALBO (ESPÓLIO DE ARMANDO 

BALBO), MARCOS EUGENIO BALBO (ESPÓLIO DE ARMANDO BALBO), 

MARTA ELISABETE BALBO SARTTORI (ESPÓLIO DE ARMANDO BALBO), 

CLAUDIO PEDRO SARTTORI (ESPÓLIO DE ARMANDO BALBO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GARRIDO DURAN, HONORATO 

SANCHES DURAN, IZABEL PERES SANCHES, JOSÉ PERES DURAN, 

MARIA FATIMA OLIVI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PAMA 

LOPES - OAB:198.609/SP, LEONARDO ROSSI GONÇALVES DE 

MATTOS - OAB:215.350/ SP, MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, PAULO ROBERTO BARALDI - OAB:161.306/SP, 

Wilson Roberto Maciel - OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das 

custas e despesas processuais.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32854 Nr: 1008-56.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13.171 OAB/MT

 (...) De rigor, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, em decorrência da pena virtualmente a ser aplicada no 

presente caso.Posto isto, em razão da falta de interesse processual, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUIZ CARLOS DE LIMA, 

devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no 

artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33064 Nr: 560-88.2006.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARTINS - 

OAB:12555/MT, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 13911, 
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MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6.882

 (...) De rigor, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, em decorrência da pena virtualmente a ser aplicada no 

presente caso.Posto isto, em razão da falta de interesse processual, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ITAMAR JOSÉ FERNANDES 

ARAGÃO, devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito 

capitulado no artigo 158, § 1º, do Código Penal.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33152 Nr: 654-36.2006.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADICAR VEICULOS LTDA - ME, LUIZ 

SCHWIRCH, VALDIR JOSÉ OCZINSKI, ADIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B . 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº 654-36.2006.811.0085 (Código 33152)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33922 Nr: 170-84.2007.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ALVES DE JESUS, CECILIA SOBOLESKI, JOSEFA 

SOBOLESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Impugnação 

à Execução, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para determinar que a planilha de cálculo utilize a 

atualização monetária pelo índice IPCA-E.REMETAM-SE os mesmos à 

contadoria deste juízo para elaboração de cálculo, nos moldes dos índices 

acima fixados.INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o referido 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.INTIMEM-SE as partes nos 

moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal.Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da 

parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício 

previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, 

número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.Ainda, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados bancários, 

para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos 

honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação integral.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33923 Nr: 171-69.2007.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FRANCISCA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 171/69.2007.811.0085 (Código 33923)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão (fl. 90/91) contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33977 Nr: 231-42.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR ANTUNES MOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MERICE SCHILLREFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911
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 Processo nº 2007/82 (Código 33977)

Vistos.

DETERMINO à Serventia do Juízo para que certifique-se nos autos quais 

os bens que foram penhorados nos autos de Código 33886, tendo em 

vista a ausência de descrição no Termo de Conversão de Arresto em 

Penhora de fl. 26.

Após, EXPEÇA-SE mandado de constatação e avaliação dos bens 

penhorados, devendo o Senhor Meirinho descrever minuciosamente a 

situação dos aludidos, haja vista o transcurso processual ocorrido nos 

autos.

Havendo deterioração e/ou situação diversa, INTIME-SE a parte autora 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34280 Nr: 534-56.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG, SADY 

CASONATTO, MARILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:OAB/MT 19753, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:OAB/MT 

Nº15884

 Processo nº 2007/206 (Código 34280)

Vistos.

Considerando a petição de fl. 160, EXPEÇA-SE a competente Carta 

Precatória ao Juízo de Sinop/MT, com o fito de CITAR a executada 

MARILZA DA SILVA no endereço elencado na petição inicial retrocitada, 

nos moldes da decisão de fl. 19.

Restando infrutífero, INTIME-SE a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 DEFIRO o pedido de penhora dos imóveis constantes na petição de fls. 

169/171-v, consoante o disposto nos artigos 844 e 845 §1º, ambos do 

CPC.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados.

 Após, INTIME-SE a parte devedora e seu cônjuge (CPC, arts. 841, § 1º e 

842).

Cumpridas as diligências supramencionadas sem qualquer manifestação 

nos autos, INTIME-SE a parte exequente para informar se pretende a 

adjudicação do bem, nos termos do art. 876, caput e §5º c/c art. 889, 

caput, e inciso V, ambos do CPC.

Não sendo requerida a alienação por iniciativa particular, designem-se 

datas para alienação judicial do bem constrito e expeça-se edital de hasta 

pública (art. 881 e art. 886, CPC), atentando-se ao limite da dívida e aos 

direitos de terceiro de boa-fé com preferência.

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor para a posterior averbação dos 

imóveis no tabelionato competente.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35933 Nr: 1137-95.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LOURENÇO, VERA LUCIA LOURENÇO TELES, 

JOSÉ WANDERLEY LOURENÇO, JANDIR LOURENÇO, MANOEL ADIR 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm 

vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos). Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO 

algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os honorários 

sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de titularidade do 

advogado). Dessa forma, determino a intimação do PATRONO da parte 

autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados 

bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao 

benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte 

autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após, EXPEÇA-SE a 

respectiva requisição de pagamento, nos termos ora pugnados.Empós, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos, observando o respectivo quinhão das partes e 

atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 11/2014 

do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. 

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente acerca do levantamento dos 

valores elencados nos autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35947 Nr: 1150-94.2008.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm 

vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos). Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO 

algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os honorários 

sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de titularidade do 
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advogado). Dessa forma, considerando a manifestação do causídico de fl. 

75, DETERMINO à Serventia do Juízo para que proceda-se aos atos 

necessários para a transferência dos valores depositados nos autos, tão 

somente aqueles de titularidade do advogado (honorários contratuais e 

sucumbenciais), atentando-se para as determinações contidas na 

Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. DETERMINO a intimação pessoal da parte 

autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados 

bancários, para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário 

c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).Se infrutífero, EXPEÇA-SE edital de intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36999 Nr: 1019-85.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU ORACZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT nº5736-O

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, 

para condenar a reclamada a pagar título de indenização a quantia de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) 

equivalente ao valor da indenização multiplicado pelo percentual previsto 

na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com incidência de 

juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INCP a partir da data do acidente.Diante da sucumbência 

recíproca, cada parte arcará com o valor relativo a metade das custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido.Após o trânsito em julgado, a Autora deverá requerer o 

procedimento de cumprimento de sentença, instruído com a memória 

atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.JANAÍNA REBUCCI DEZANETTIJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37107 Nr: 1134-09.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 (...) Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALDIR ROSA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no 

artigo 171, caput, do Código Penal.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37640 Nr: 201-02.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, MOACIR 

RODRIGUES DE FREITAS, MARCOS RODRIGUES DE FREITAS, IDENIR 

SILVEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:OAB/MT 4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969, TIAGO XAVIER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 Autos n° 201-02.2010.811.0085 (CÓD. 37640)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE em face de MATEUS RODRIGUES DE 

FREITAS, MOACIR RODRIGUES DE FREITAS, IDENIR SILVEIRA DE FREITAS 

E MARCOS RODRIGUES DE FREITAS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição extrajudicial, pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, pela suspensão da ação (fls. 210/213).

Após, os autos vieram conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 210/213, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão e, por 

consequência, DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o 

cumprimento integral do acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso 

II, do CPC.

Considerando o decurso do prazo para cumprimento do acordo, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37910 Nr: 470-41.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDINO TRÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B
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 Ante o exposto, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo 

Penal, IMPRONUNCIO o réu CLEUDINO TRÊS, qualificado nos autos, 

relativamente à acusação da prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, 

inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.Isento de custas 

processuais. COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da CNGC.P.R.I.CExpeça-se certidão 

em favor do advogado nomeado, no importe de 10 (dez) URH’S, a fim de 

que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato 

Grosso.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe, observando-se o determinado no artigo 414, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra 

Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38334 Nr: 895-68.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE RIBEIRO, ADALTO NUNES RIBEIRO, RODRIGO 

NUNES RIBEIRO, RUDINEI RIBEIRO, WILLIAN NUNES RIBEIRO, RODINEIA 

NUNES RIBEIRO, ROSA ADRIANA NUNES RIBEIRO, GRAZIELA NUNES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA ELENIR RIBEIRO, em face 

da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo-o em 10% sobre o valor da causa, 

porém, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita. P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDENCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 8-50.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBER MOREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT Nº8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR 

- OAB:7670-MT

 Processo n° 8-50.2011.811.0085 (Código 38899)

Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 124, DETERMINO que o Senhor Perito, 

devidamente nomeado às fls. 92/93, apresente a complementação do 

laudo pericial, conforme deliberado à fl. 121, sob pena de aplicação de 

multa de 30% sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 468, 

§1º, do Código de Processo Civil.

 Com o transcurso do prazo in albis, CONCLUSOS.

Aportando a complementação do laudo pericial aos autos, DIGAM as 

partes no prazo de 10 (dez) dias, voltando-me conclusos.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39412 Nr: 520-33.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALENTIM DE OLIVEIRA ( FALECIDO), 

MADALENA WEBER DE OLIVEIRA, JUNIOR JOSÉ DE OLIVEIRA, JILVANEI 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação da parte embargada (fls. 158/162), 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito 

da embargante, nos termos do art. 487, I, do CPC, razão por que 

HOMOLOGO os cálculos apresentados à fl. 162.REQUISITE-SE o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.INTIMEM-SE as partes nos 

moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça 

Federal.Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da 

parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício 

previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, 

número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.Ainda, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados bancários, 

para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos 

honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a 

parte autora pessoalmente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação integral.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39695 Nr: 769-81.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUESEDEK JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

MELQUESEDEK JUSTINO DOS SANTOS, nas infrações do delito estupro, 

na modalidade tentada, capitulado no artigo 213, § 1º, c/c artigo 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em 
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estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal. (...)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39792 Nr: 866-81.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA, 

ALEXANDRO GIORDANO FRANCO, CLEVERSON FERREIRA DA SILVA, 

MARCOS ROBERTO GONÇALVES GIUNGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALVES DE SÁ - 

OAB:24.654/0, EDILO TENORIO BRAGA - OAB:14.070, JÚLIA TEREZA 

PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 6528-0, PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES - OAB:23126/O, REBEKA VIEIRA - OAB:OAB/SP nº 26753, 

RODRIGO RIBAS COUTO - OAB:OAB/MT 14546-A, ROGÉRIO PEREIRA 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 13.704

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

2.218,02 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 306/314. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.728,84 (UM MIL, SETECENTOS 

E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) para custas e 

R$ 489,18 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 

CENTAVOS) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Eu, Elisandra Hattori da Rocha, Gestora 

Administrativa 3, digitei. Terra Nova do Norte - MT, 8 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39903 Nr: 977-65.2011.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR TEREZINHA POMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 977-65.2011.811.0085 (Código 39903)

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por EDIR TEREZINHA 

POMPER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa o carimbo de quitação à fl. 164.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via 

de consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Isto posto, considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita pela 

parte demandada, DECLARO EXTINTA POR SENTENÇA ESTA EXECUÇÃO, 

nos termos do o art. 924, e o art. 925, do CPC.

Sem custas.

 P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50130 Nr: 21-15.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOÃO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº 21-15.2012.811.0085 (Código 50130)

Vistos.

Considerando a manifestação de f. 109 e, tratando-se de requerido 

representado por curador especial, intime-se o causídico nomeado para 

manifestar se deseja recorrer da sentença proferida (f. 105/106), 

oportunidade em que lhe será atribuído nova nomeação.

Após, conclusos.

Às providências.

 Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50156 Nr: 47-13.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON LUIZ SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo n° 47-13.2012.811.0085 (Código 50156)

Vistos.

Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50174 Nr: 65-34.2012.811.0085
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA GUILHERME FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 65-34.2012.811.0085 (Código 50174)

Vistos.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor bloqueado à f. 60, 

transferindo-se a quantia na conta corrente indicada pelo requerente à f. 

70-v.

Após, não havendo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50772 Nr: 692-38.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE PAULA LEITE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 692-38.2012.811.0085 (Código 50772)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista 

dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51015 Nr: 948-78.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVILDE TESTA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 948-78.2012.811.0085 (Código 51015)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por JOVILDE TESTA 

DILL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 149-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 138/141, 

totalizando a importância de R$ 65.676,63 (sessenta e cinco mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51166 Nr: 1110-73.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR APARECIDO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1110-73.2012.811.0085 (Código 51166)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Ademir Aparecido 

Castro em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado não se manifestou acerca dos valores apresentados 

pelo credor (fl. 152).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida não impugnou os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 148/149, 

totalizando a importância de R$ 43.748,85 (quarenta e três mil, setecentos 

e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.
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Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, para o depósito judicial do 

valor objeto da presente execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 451-30.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHAIT ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO NELSON 

GONÇALVES DE CASTRO - OAB:21.945 OAB/MG, MARCIO WELSON 

GONÇALVES DE CASTRO - OAB:21945, MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 (...) Ante ao exposto, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal c/c 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do indiciado WHAIT ALVES PEREIRA, devidamente 

qualificado nos autos, referente ao delito capitulado no artigo 303, 

parágrafo único, incisos III e IV do CTB.P.R.I.C.DETERMINO a intimação do 

acusado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça à Secretaria 

do juízo e/ou peticione nos autos para INFORMAR a conta bancária de sua 

titularidade em que será realizada a restituição da fiança arbitrada, nos 

termos do art. 337 do Código de Processo Penal, sob pena de perdimento. 

Com a apresentação do número da conta bancária de titularidade do 

acusado, PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor. Transcorrido 

o prazo in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo de Apoio ao 

Judiciário – FUNAJURIS, devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a 

devida comprovação.Após, devidamente cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Às providências.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51789 Nr: 479-95.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUISSO & PEREIRA LTDA, ALCIELLY 

VICELINDA VITORINO DE CARLI, ZENILDA PEREIRA, ISABEL CRISTINA 

GUISSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 479-95.2013.811.0085 (Código 51789)

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar 

cálculo atualizado da dívida, sob pena de arquivamento.

Após apresentar o cálculo atualizado, volte-me os autos conclusos para 

análise do pedido de fls. 21.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51852 Nr: 1277-90.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Impugnação 

à Execução, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil ,para determinar que a planilha de cálculo fixe o termo inicial 

em 06/06/2003 e termo final em 23/04/2007 e, ainda, a atualização 

monetária pelo índice IPCA-E.REMETAM-SE os autos à contadoria deste 

juízo para elaboração de novo cálculo, nos moldes fixados nesta 

decisão.Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre o referido 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Havendo concordância de ambas as 

partes quanto aos cálculos, intime-se a parte Exequente/Impugnada para 

que se manifeste, informando nos autos seu interesse na expedição de 

RPV/Precatório, no prazo de 05 (cinco) dias.No mesmo prazo, deverá a 

parte Exequente/Impugnada apresentar os seus dados bancários, bem 

como de sua patrona, para o depósito judicial do valor objeto da presente 

execução e, ainda, OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, indique o 

valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo 

contrato de honorários, visando à liberação desta verba diretamente em 

seu favor.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 689-49.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

declarando EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade, eis 

que beneficiária da gratuidade da justiça.Intime-se o requerente para 

providenciar a devolução do valor recebido por força do acordo de fl. 

25/26, conforme requerido pelo Ministério Público (f. 136/138).Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52372 Nr: 1043-74.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 
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OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão (fl. 117/118) contra 

a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52469 Nr: 1123-38.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENI ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de MARIA LENI ALVES 

BATISTA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente instada, a parte exequente manifestou-se às fls. 153/158.

À fl. 160 fora determinada remessa dos autos ao contador judicial, para 

realização de cálculo, bem como a intimação posterior das partes acerca 

do aludido cálculo, sob pena de concordância.

Cálculo acostado à fl. 167.

Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se concordando com os 

valores apresentados (fl. 168), ao passo que a parte requerida concordou 

tacitamente, haja vista o decurso do prazo para se manifestar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que as partes não discordaram dos valores apresentados 

pela contadoria do juízo, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 167, 

totalizando a importância de R$ 24.154,62 (vinte e quatro mil, cento e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 1161-50.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEREIDE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCHI DINIZ & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1161-50.2013.811.0085 (Código 52510)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52514 Nr: 1165-87.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Execução nº 1165-87.2013.811.0085 (Código 52514)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por MARIA 

CONCEIÇÃO DA SILVA em face de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA 

LTDA.

Entre um ato e outro fora procedido com a expedição de alvará eletrônico 

em face da parte autora, ao passo que a mesma fora devidamente 

cientificada dos valores (fl. 186).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 
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conforme fl. 186, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52984 Nr: 185-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUIR DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº. 185-09.2014.811.0085 (Código 52984)

Vistos.

Considerando o caráter infringente dos embargos de declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53965 Nr: 907-43.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado ANDRÉ DA SILVA VASCONCELOS, nas infrações 

do delito de furto simples, capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal, 

razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos 

artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 946-40.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR POLANO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA VESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT 17062/O

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e 

despesas processuais.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54205 Nr: 1038-18.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIEL RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE FERREIRA DOS SANTOS, GERLAINE 

FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3596-A

 Processo n° 1038-18.2014.811.0085 (Código 54205)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRADO 

DE DOAÇÃO) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JONIEL 

RIBEIRO DE ALMEIDA, em desfavor de NEIDE FERREIRA DOS SANTOS e 

GERLAINE FERREIRA DE ALMEIDA, todos devidamente qualificado nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do processo, a parte requerente, apesar de regularmente 

intimada para manifestar-se nos autos, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fl. 85.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, conforme certidões 

de fl. 85, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém, suspendo a sua exigibilidade, por ser a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54482 Nr: 1187-14.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 
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OAB:OAB/MT Nº 13911

 Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC.Translade-se cópia da presente decisão 

para a execução em apenso (Cód. 52950).DETERMINO que a Secretaria 

da Vara cumpra o Provimento n.º 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento de requisição de pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55062 Nr: 222-02.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 222-02.2015.81.0085 (Código 55062)

Vistos.

Em que pese a manifestação da parte autora à fl. 55 e não obstante a 

citação editalícia expedida à fl. 50, verifico que a citação da parte 

requerida por edital se mostrou precoce. Explica-se.

Compulsando detidamente os autos, apesar do entendimento do 

Magistrado, à época, no momento da prolação do decisum de fls. 47/47-v, 

constata-se que em nenhum momento fora procedida com a expedição do 

mandado de citação ao endereço da parte requerida elencada na exordial, 

qual seja, “Rua Dois, n. 205, Cidade de Água Boa/MT, CEP 78.635-000”, ao 

contrário, foi expedido o referido mandado em endereços aleatórios deste 

Município.

Sendo assim, considerando que a citação por edital deve ser admitida tão 

somente de forma excepcional, devendo ser priorizada a citação pessoal, 

CHAMO O FEITO À ORDEM e DECLARO nula a citação por edital promovida 

nos autos com o fito de garantir a segurança jurídica dos atos 

processuais até então deliberados.

DETERMINO a expedição de carta precatória ao Juízo de Água Boa/MT 

com o fito de citar a parte requerida da presente demanda, conforme 

decisão de fls. 33/33-v.

Se infrutífero, EXPEÇA-SE carta precatória ao Juízo de Canarana/MT com 

o fito de citar a representante legal da requerida, no endereço obtido 

através do sistema PJe, qual seja, “Rua Campo Novo, n.º 608, 

Canarana/MT, podendo ser localizado pelos fones 9906-0088 e (66) 

3478-3690”, nos moldes da decisão de fls. 33/33-v.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55125 Nr: 253-22.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE RITA VALÕES, CARLI VALÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 Processo nº 253-22.2015.811.0085 (Código 55125)

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 151, concernente à expedição de novo mandado 

de constatação, tendo em vista que não houve o derradeiro pedido no 

momento da apresentação dos quesitos, ao passo que, se deferido, trará 

morosidade processual, que infelizmente vem afetando a presente 

demanda, tendo em vista a data do ajuizamento da ação 09/03/2015. 

Saliento à parte autora que na análise do mérito será observada a certidão 

de constatação e as demais provas documentais aportadas.

Declaro encerrada a instrução processual e, via de consequência, 

INTIMEM-SE as partes para apresentarem as derradeiras alegações finais, 

sucessivamente no prazo legal.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55224 Nr: 306-03.2015.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO BIODIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Processo nº 306-03.2015.811.0085 (Código 55224)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por BEIRA-RIO BIODIESEL 

LTDA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

documento de fls. 53/56, pugnando pela sua homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 53/56, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pro rata, se de outra forma não pactuaram.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 55482 Nr: 449-89.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI TEIXEIRA DOS SANTOS, MARCOS 

ANTONIO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 449-89.2015.811.0085 (Código 55482)

Vistos.

Inicialmente, em que pese a manifestação de fl. 56 concernente à 

expedição de missiva ao Juízo de Paraíso do Tocantins/TO verifica-se que 

a parte exequente não aportou o endereço para expedição nem o nome do 

executado em que se refere o expediente.

 No mais, considerando que não se esgotou todos os meios de tentativa 

de citação dos executados, INDEFIRO o pedido de citação por edital.

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço dos executados, comprovando nos 

autos documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55643 Nr: 535-60.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA REGINA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 535-60.2015.811.0085 (Código 55643)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por FÁTIMA REGINA 

VIANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 109-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 108, 

totalizando a importância de R$ 34.853,74 (trinta e quatro mil, oitocentos e 

cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59553 Nr: 1140-69.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK ANTONIO VANNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Por essas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e condeno o Requerido 

ao pagamento dos danos materiais causados ao Autor, no valor de R$ 

8.123,48 (oito mil, cento e vinte três reais e quarenta e oito centavos), 

incidentes juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

desde a data de cada evento danoso, ou seja, 29/07/2016 (dano ao 

televisor) e 15/09/2016 (dano ao freezer e a geladeira). Condeno o réu em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, por 

considerar que este valor se afigura justo e razoável. Fixo correção 

monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença, nos termos 

da súmula nº 362 do STJ e com juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso, nos termos da súmula nº 54 do STJ. Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, 

com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da condenação, nos moldes acima delineados. Após o trânsito em julgado, 

a Autora deverá requerer o procedimento de cumprimento de sentença, 

instruído com a memória atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Intimem-se Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60176 Nr: 24-91.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINALDO MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADENALDO GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 Processo nº 24-91.2017.811.0085 (Código 60176)

Vistos.

Considerando a manifestação da advogada do embargante acostada às 

fls. 46, EXPEÇA-SE mandado de intimação, com o fito de INTIMAR o 

embargante da decisão de fls. 45 para se manifestar no prazo de 05 
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(cinco) dias sob pena de extinção.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56412 Nr: 937-44.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE PATEL, TEREZINHA PATEL MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:OAB/MT 16935, LUÍS CARLOS CORTES - OAB:OAB/MT 

nº17750

 Logo, forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido veiculado na inicial, RECONHECENDO e DISSOLVENDO a união 

estável havida entre as partes no período compreendido entre 2002 e 

2015, bem como a dissolução entre CLEMENTE PATEL e JURACI RIGHI, 

nos termos do art. 1.723, do CC/02, extinguindo o feito com resolução do 

mérito nos termos do art. 485, inc. I, do NCPC.DECLARO, ainda, a partilha 

"pro rata" (50% para cada uma das partes), nos termos dos arts. 1.725 

c/c 1.660, inc. I, ambos do CC, dos imóveis “Chácaras – Lotes 20-22-24 e 

03 (três) Chácaras em separado medindo 70.500m2” e objetos constantes 

na exordial de fls. 04/19 - itens 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9 e 10, bem como o 

veículo automotor FIAT/STRADA TREK FLEX.CONDENO as partes ao 

pagamento das custas processuais e demais despesas processuais, e 

honorários advocatícios recíprocos, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37099 Nr: 1128-02.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFAC, SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:16664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1128-02.2009.811.0085 (Código 37099)

Vistos.

Considerando a cota ministerial de fls. 72/73. EXPEÇA-SE a competente 

Carta Precatória à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT com fito de CITAR 

o requerido para efetuar o pagamento do débito alimentar ou justificar a 

impossibilidade, atentando-se para os endereços acostados na petição 

retrocitada.

Restando infrutíferas a tentativa de citação, abra vista ao Ministério 

Público para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62316 Nr: 1194-98.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO TEODORO DE 

OLIVEIRA - OAB:26118/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1194-98.2017.811.0085 (Código 62316)

Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de pensão por morte, proposta 

por TEREZINHA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Consoante petitório de fls. 62, a parte autora requereu a extinção da ação 

pela desistência.

Consigna-se que a parte requerida sequer foi citada.

 É o breve relato. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas/despesas 

processuais (art. 90, CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38956 Nr: 65-68.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIO WIECHORQUIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 65-68.2011.811.0085 (Código 38956)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Adélio Wiechorquievicz 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 187-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 186, 

totalizando a importância de R$ 24.789,39 (vinte e quatro mil, setecentos e 

oitenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, se já não houver 
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apresentado, para o depósito judicial do valor objeto da presente 

execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 865-62.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI ONEVIO ZENNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 Processo nº. 865-62.2012.811.0085 (Código 50936)

Vistos.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado às fls. 203/205, 

transferindo-se a quantia na conta corrente indicada pelo requerente à fl. 

198.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação ou se a parte autora informar a 

quitação integral da dívida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61253 Nr: 584-33.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 584-33.2017.811.0085 (Código 61253)

Vistos.

Cuida-se de ação previdenciária proposta por Silval Pereira dos Santos 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Conforme consta nos autos em apenso (código 61251), atualmente a parte 

autora reside no Município de São José do Xingu/MT. Sendo assim, este 

Juízo não é mais competente para processamento da presente demanda.

Explico. Em se tratando de ação previdenciária movida contra o INSS, o 

Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento, de ser concorrente a 

competência do Juízo Estadual do domicílio do autor, do Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio e do Juízo Federal da capital do 

Estado-membro, devendo prevalecer a opção exercida pelo segurado 

(STF, Tribunal Pleno, RE n. 293.246/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 

16-08-2001; Súmula 689 do STF; Súmula 08 do TRF).

 Oportuno ressalvar que, em nenhum momento, o Texto Constitucional 

garante ao segurado a faculdade de aforar feito contra a Autarquia 

Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de seu domicílio, 

como faz a demandante no caso em tela, haja vista que a finalidade da 

norma contida no artigo 109, § 3º, da CF, que versa a competência 

delegada, é justamente oportunizar e facilitar o acesso do segurado à 

Justiça próximo do local onde vive. O dispositivo supramencionado assim 

dispõe:

 Art. 109, § 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro 

do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual.

 Conforme se vê do § 3º do artigo 109 da CF, o segurado, cujo domicílio 

não seja sede de Vara Federal, tem três opções de aforamento da ação 

previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o Juízo Estadual da 

comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com jurisdição sobre o seu 

domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da capital do Estado-membro.

Nesse sentido, vejamos:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURIDADE. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, CF/88. LEI 

8.742 /93. AÇÃO PROPOSTA PORSEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 

109, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTANA JUSTIÇA 

ESTADUAL. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO. I. Segundo jurisprudência 

do STJ e desta Corte, é possível a concessão de tutela antecipada, ainda 

que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a 

natureza alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem 

presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC. II. Nas causas que 

versem acerca de matéria previdenciária, cabe ao autor/segurado a 

escolha entre o Juízo Estadual do seu domicílio, o Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio, ou o Juízo Federal da capital do 

Estado-membro, devendo prevalecer a opção exercida pelo segurado. 

Nesse sentido: RE 293246, Relator Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, 

julgado em 01/08/2004, DJ 02-04-2004. III. No caso dos autos, optou o 

autor por ajuizar a ação na Comarca de seu domicílio, de modo que não 

poderia ter o Juízo Federal sentenciado o feito, dado que provocado 

apenas para promover a citação do ente público, razão pela qual deve ser 

anulada a sentença com a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Socorro/PI, para processamento e julgamento da causa. IV. Apelação a 

que se dá provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos 

autos ao Juízo de origem (Comarca de Socorro/PI), para instrução e 

julgamento da causa. V. Em atenção ao caráter alimentar do direito 

invocado - somado à sua plausibilidade -, bem como ao seu evidente risco 

de perecimento por decurso do tempo, é de se deferir a antecipação dos 

efeitos da tutela, de ofício, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social 

ser intimado para proceder à implantação do benefício ora em análise no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal do ilustre 

procurador daquela Autarquia”....( Data de publicação: 19/03/2013 - TRF-1 

- APELAÇÃO CIVEL AC 5704 PI 0005704-47.2006.4.01.4000 (TRF-1) – 

Grifos meus.

No ponto, optando o segurado por ajuizar a ação previdenciária perante 

Juízo Estadual, terá de fazê-lo em relação à Comarca que seja de seu 

domicílio, não em outro Juízo Estadual onde não resida, como na hipótese 

dos autos, pois, em relação a esse foro não há competência delegada, 

uma vez que se tratando de conflito de competência estabelecido entre 

dois Juízes Estaduais, somente um deles detém a delegação da 

competência federal. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. JUÍZO ESTADUAL DE MUNICÍPIO 

DIVERSO DAQUELE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. I - Somente possui competência federal delegada 

prevista no artigo 109, § 3º da Constituição Federal para o julgamento de 

ação previdenciária o Juízo Estadual do domicílio do réu, quando não seja 

sede de Vara Federal, em hipótese de competência absoluta em relação a 

qualquer outro juízo estadual. II - Trata-se de instituto de caráter 

estritamente social, tese de há muito referendada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, segundo o qual se trata de garantia instituída em favor do 

segurado e que visa garantir o acesso dos segurados à justiça, sob pena 

de subverter, por vias transversas, a regra geral de distribuição de 

competência. III - Agravo de instrumento provido." (AG nº 
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2005.03.00.006914-7, TRF - 3ª Região, Nona Turma, Relator Des. Fed. 

Marisa Santos, v.u., j. 27/06/05, DJ 10/08/05) – Grifos meus.

 No caso, não se aplica a regra processual civil de prorrogação de 

competência, nem o princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do 

CPC), por não se tratar de competência relativa, mas, sim, de competência 

absoluta decorrente de norma constitucional (§ 3º do artigo 109 da CF).

De outro norte, convém esclarecer que a faculdade da parte de optar pelo 

foro onde pretenda ajuizar sua ação (artigo 109, § 3º, da CF/88), tem por 

objetivo beneficiar o segurado, podendo, por isso, propor a demanda 

perante o juízo estadual, perante o juízo federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio ou perante as varas federais da capital do Estado membro.

Nesse sentido, já se posicionou a Suprema Corte, ao proclamar que o 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal vem conferir ao segurado ou 

beneficiário uma faculdade de propor o ajuizamento da ação no foro do 

seu domicílio ou perante as Varas Federais da Capital (STF, RE nº 

223.139-9/RS).

 Objetiva a norma abrigar o interesse do segurado ou beneficiário da 

Previdência Social, presumidamente hipossuficiente, facultando-lhe propor 

a ação no foro de seu domicílio, permitindo-lhe o acesso ao Judiciário de 

forma menos onerosa, mais fácil ao jurisdicionado, diante da 

desnecessidade de se deslocar para outro município para o fim de 

exercer seu direito postulatório.

 Destarte, não há incumbência senão para o Juízo de Direito do domicílio 

do autor, sendo os demais Juízos de tal esfera (Estadual) absolutamente 

incompetentes para apreciar o feito previdenciário.

Por todo o exposto e, em observância ao disposto no art. 64 §1º, do CPC 

que preconiza: “A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer 

tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de oficio”, RECONHEÇO a 

incompetência da Comarca de Terra Nova do Norte/MT para o descortino 

do processo e DECLINO da competência para a Comarca de São José do 

Xingu/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, após 

as baixas e anotações devidas e decorrido o prazo recursal.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38394 Nr: 955-41.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAFAEL DE MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 955-41.2010.811.0085 (Código 38394)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por José Rafael de Macena 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 178-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 176, 

totalizando a importância de R$ 6.817,09 (seis mil, oitocentos e dezessete 

reais e nove centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, para o depósito judicial do 

valor objeto da presente execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60117 Nr: 1430-84.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA DE MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos, COM RESOLUÇÃO do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para:

(i)Declarar a inexistência de débito impugnado na exordial, relativo à fatura 

de energia elétrica referente ao mês de agosto de 2016, no valor de R$ 

1.056,82 (um mil, cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos – f. 14). 

Em consequência, determino sua REDUÇÃO ao valor correspondente ao 

valor médio de consumo do autor nos meses anteriores, isto é, R$ 48,00 

(quarenta e oito reais).(ii)Condenar o réu em R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais, por considerar que este valor se 

afigura justo e razoável. Fixo correção monetária (INPC) desde a data da 

publicação desta sentença, nos termos da súmula nº 362 do STJ e com 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 

54 do STJ. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° 

do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes 

acima delineados.Após o trânsito em julgado, a Autora deverá requerer o 

procedimento de cumprimento de sentença, instruído com a memória 

atualizada do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59291 Nr: 1024-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

LEANDRO FERREIRA DA SILVA contra BANCO DO BRASIL S/A, 

para:a)Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato 814001979 

(fl. 21);b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de 

danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo 

IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo 

pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a 

contar da data do evento danoso (09/07/2013);c)Condeno a parte 
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requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor 

da condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58683 Nr: 752-69.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso.2.DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAAo 

analisar a inicial, a contestação e todos os documentos que escoltaram 

referidas peças, convenço-me de que todas as condições para o legítimo 

exercício do direito de ação estão presentes no processo e assim não há 

que se falar em ausência de justa causa.Com efeito, sendo o Ministério 

Público guardião dos direitos difusos e coletivos, entre os quais o meio 

ambiente, o interesse de agir em demandas desta natureza é latente, o 

que poderá ser melhor analisado após a instrução processual.3.DA 

INSTRUÇÃO PROCESSUALNão havendo outras questões prejudiciais e 

preliminares, bem como requerimentos a serem analisados, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: I) Houve a imunização dos animais de 

propriedade do réu?; II) Se sim, qual a quantidade? Houve a imunização 

posterior ao período descrito pelo INDEA/MT?; III) Se não houve, qual o 

prejuízo causado pela inércia?Dessa feita, considerando que a parte 

autora pugnou pela realização da prova testemunhal, apresentando o rol 

de testemunhas às fls. 409/410-v INTIME-SE a parte requerida para 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão.Após, RETORNEM os autos conclusos para a designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58286 Nr: 530-04.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELIA SCHNEIDER COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 530-04.2016.811.0085 (Código 58286)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por NOELIA SCHNEIDER 

COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 100-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 95/99, 

totalizando a importância de R$ 52.772,56 (cinquenta e dois mil, 

setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51999 Nr: 687-79.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 687-79.2013.811.0085 (Código 51999)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por VITORINO VIEIRA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 109-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 106/107, 

totalizando a importância de R$ 80.971,13 (oitenta mil, novecentos e 

setenta e um reais e treze centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 
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parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51523 Nr: 207-04.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARIVALDO SENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 207-04.2013.811.0085 (Código 51523)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CLARIVALDO SENA 

RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 152-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 151, 

totalizando a importância de R$ 10.223,43 (dez mil, duzentos e vinte e três 

reais e quarenta e três centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54245 Nr: 1058-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRACI RHEINHEMER VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1058-09.2014.811.0085 (Código 54245)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MIRACI 

RHEINHEMER VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 113-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 111, 

totalizando a importância de R$ 29.796,58 (vinte e nove mil, setecentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64787 Nr: 945-16.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL CLUGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IRINEU DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GUIMARÃES 
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COLUCCI - OAB:21671/O

 Processo nº 945-16.2018.811.0085 (Código 64787)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57885 Nr: 315-28.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DOLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

(TNN) - OAB:OAB/MT 16.037

 Ante o exposto, não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso 

direito suscitado pela parte requerente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, declarando EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, porém, suspendo a sua exigibilidade nos termos da Lei. 

P.R.I.C.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65061 Nr: 1054-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº 3056

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSA 

MARIA DE SOUZA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

para:a)Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato 768901308 

(fl. 19);b)Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, no valor 

mensal de R$ 34,59 (trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), 

pelo período que perdurou os descontos. Esse montante contará juros 

legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 

43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença;c) 

Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M 

a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 

2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data 

do evento danoso (07/01/2014);d)Considerando que foi procedido com a 

liberação do valor do contrato na conta bancária da parte autora, não 

havendo devolução do valor até o presente momento, com fulcro no artigo 

368 do Código Civil, COMPENSAM-SE os valores, devendo apenas a parte 

devedora adimplir a quantia resultante da diferença.e)Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor 

da condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57642 Nr: 220-95.2016.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS FEDELI - OAB:

 Processo nº 220-95.2016.811.0085 (Código 57642)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por BANCO 

RODOBENS S/A, em face de LUIZ ANTONIO ZANATTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

documento de fls. 81/82, pugnando pela sua homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 81/82, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pro rata, se de outra forma não pactuaram.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65062 Nr: 1055-15.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:39931

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSA 

MARIA DE SOUZA contra BANCO DAYCOVAL, para:a)Declarar a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato 50-4135708/16 (fl. 

19);b)Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, no valor mensal 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), pelo período que perdurou os 

descontos. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a 

citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do 

IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser 

apurado em sede de liquidação de sentença;c) Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (18/02/2016);d)Considerando que foi procedido com a liberação 

do valor do contrato na conta bancária da parte autora, não havendo 

devolução do valor até o presente momento, com fulcro no artigo 368 do 

Código Civil, COMPENSAM-SE os valores, devendo apenas a parte 

devedora adimplir a quantia resultante da diferença.e)Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 85, §2º, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor 

da condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 1278-36.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1278-36.2016.811.0085 (Código 59834)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Jurandir Chaves dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 70-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 67/68, 

totalizando a importância de R$ 32.990,52 (trinta e dois mil, novecentos e 

noventa reais e cinquenta e dois centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, para o depósito judicial do 

valor objeto da presente execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50283 Nr: 178-85.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 178-85.2012.811.0085 (Código 50283)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Creusa Rosa da Silva 

Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Citado, o executado apresentou manifestação concordando com os 

valores apresentados pelo credor (fl. 130-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 128/129, 

totalizando a importância de R$ 29.687,35 (vinte e nove mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, para o depósito judicial do 

valor objeto da presente execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60233 Nr: 52-59.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALORINDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT, MARIA FERNANDA BARREIRA DE 

FARIA FORNOS - OAB:OAB/SP 198088
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 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

ALORINDO BATISTA contra BANCO DAYCOVAL, para:a)Declarar a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato 51-1400948/12 (fl. 17);b) 

Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, no valor mensal de R$ 

50,00 (cinquenta reais), pelo período que perdurou os descontos. Esse 

montante contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada 

débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de 

liquidação de sentença;c) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do 

STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código 

Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso 

(20/11/2012);d)Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.e)Condenar a parte 

autora/reconvinda a restituir ao réu/reconvinte a importância de R$ 131,84 

(cento e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), observando-se a 

compensação, com juros e correção monetária, tal como explicitado nos 

itens anteriores.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual 

recurso, transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55849 Nr: 658-58.2015.811.0085

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDR, RRR, WBRDR, SARDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em 

relação aos requeridos WERIK BRUNO RODRIGUES DA ROCHA e LUCAS 

RODRIGUES DA ROCHA.Em relação a requerente Rafaely Rodrigues 

Rocha, DETERMINO a realização de estudo psicossocial, nos moldes 

requeridos pelo parquet às fls. 68/67. Após, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual para manifestação e INTIMEM-SE as partes para 

o mesmo desiderato.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57200 Nr: 1371-33.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CINE, GILMAR SCHIMELING, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT, FRANCISCO ENDLER, 

JOSE APARECIDO GONÇALVES DE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18.914 - MT, HECTOR 

LUIZ RAMOS MARKS - OAB:OAB/MT 20868/O

 Processo nº 1371-33.2015.811.0085 (Código 57200)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação. Havendo 

interesse e/ou transcorrido o prazo in albis, DETERMINO a designação de 

audiência conciliatória, conforme pauta da conciliadora do Juízo.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39096 Nr: 204-20.2011.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 204-20.2011.811.0085 (Código 39096)

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com 

reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta por 

GENIVALDO GOMES, em face de LUIZ VIEIRA DE SOUZA.

Consoante petitório de fls. 55, a parte autora requereu a extinção da ação 

pela desistência.

Consigna-se que a parte requerida sequer foi citada.

 É o breve relato. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas/despesas 

processuais (art. 90, CPC).

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE após as baixas e anotações 

necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50731 Nr: 650-86.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES RODRIGUES DOS SANTOS, IDEIR RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 
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OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 650-86.2012.811.0085 (Código 50731)Vistos.Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que não se encontra aportado o estudo 

social da parte autora, tendo em vista que o Magistrado, à época, se 

baseou no estudo socioeconômico realizado nos autos n. 

649-04.2012.811.0085 que encontra-se arquivado, razão pela qual, diante 

do lapso temporal transcorrido, DETERMINO nova realização do referido 

estudo.INTIME-SE a Assistente Social credenciada para realizar estudo 

socioeconômico na residência da parte autora, devendo o relatório ser 

apresentado no prazo de 20 dias, respondendo os quesitos da parte 

requerida (fl. 66 e fl. 111), bem como os seguintes quesitos do Juízo: (...) 

Apresentado o relatório, ABRAM-SE vistas para manifestação das partes, 

no prazo de 05 dias, voltando-me imediatamente os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, com urgência.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57261 Nr: 17-36.2016.811.0085

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDSA, AMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 17-36.2016.811.0085 (Código 57261)

Vistos.

Considerando que os honorários serão fixados consoante apreciação 

equitativa do Juízo, atendidos ao grau de zelo do profissional, a natureza e 

a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para tal serviço, DETERMINO à Serventia do juízo para que 

expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a) (fls. 

29/29-v), no importe de 05 (cinco) URH’S, a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, CUMPRA-SE o remanescente da sentença de fls. 90/90-v.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56099 Nr: 778-04.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BARBOSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 778-04.2015.811.0085 (Código 56099)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por FRANCISCA 

BARBOSA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa o carimbo de quitação à fl. 50 e 

fl. 52.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 50 e 52, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53316 Nr: 452-78.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIDES RAQUEL TUON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 452-78.2014.811.0085 (Código 53316)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 95, EXPEÇA-SE edital de intimação, com 

prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 877-42.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 877-42.2013.811.0085 (Código 52193)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por RITA DE LIMA ALVES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa o cumprimento da obrigação (fl. 

165).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).
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Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 164 e 165, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37569 Nr: 130-97.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDC, ERDC, IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 130-97.2010.811.0085 (Código 37569)

Vistos.

Verifica-se nos autos, a cumulação simultânea dos procedimentos de 

cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão (art. 528, §3º, 

CPC) e pelo rito da expropriação (art. 523 do CPC).

Diante desse cenário, infere-se que o processamento de dois 

procedimentos diferentes nos mesmos autos pode acarretar em tumulto 

processual, em razão da peculiaridade dos atos processuais que devem 

ser seguidos por cada um deles.

Assim, como forma de organizar o feito, DETERMINO a distribuição por 

dependência da execução de alimentos pelo rito da expropriação, 

seguindo o presente processo de execução pelo rito da prisão.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações, com urgência.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 928-24.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURIDES DE BARROS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 928-24.2011.811.0085 (Código 39854)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por OURIDES DE BARROS 

CAVALCANTE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente fora devidamente cientificada da expedição dos 

alvarás eletrônicos, manifestando-se conforme certidão de fl. 173

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 174 e 176, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 1136-13.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1136-13.2008.811.0085 (Código 35932)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por MARGARIDA JOSEFA 

DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa o carimbo de quitação à fl. 65.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 52 e 65, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53758 Nr: 751-55.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Em razão das demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta 

dos requerentes hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que 

os insere como população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi 

primordial para justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo 

ordenamento jurídico, às pessoas idosas. Ademais, considerando que, 

constantemente, estas pessoas têm vindo diretamente à Serventia desta 

Vara, buscar informações e requerer diretamente o pagamento dos 

benefícios previdenciários a si concedidos, houve MUDANÇA NO 

POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, para o fim de 

determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos). Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO 

algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os honorários 

sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de titularidade do 

advogado). Dessa forma, determino a intimação do PATRONO da parte 

autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados 

bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao 

benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte 

autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após, EXPEÇA-SE a 

respectiva requisição de pagamento, nos termos ora pugnados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 870-74.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 870-74.2018.811.0085 (Código 64640)

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C LIMINAR ajuizado por 

LUZIA APARECIDA COELHO ALVES, em desfavor de JOSÉ ALVES 

PEREIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora requereu a desistência da ação, conforme termo de 

audiência de conciliação de fl. 65.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

 DECIDO.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela desistência da ação, aliado 

ao fato de que houve a anuência tácita da parte requerida, conforme 

termo de audiência de conciliação de fl. 65, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei.

DETERMINO à Serventia do juízo para que expeça-se certidão em favor 

do(a) advogado(a) nomeado(a) (fl. 10), a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE após as baixas e anotações 

necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53018 Nr: 211-07.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 211-07.2014.811.0085 (Código 53018)

Vistos.

Considerando a apresentação dos dados bancários da parte autora e de 

sua advogada, bem como o contrato de honorários advocatícios (fls. 

135/142), PROCEDA-SE com o levantamento dos respectivos valores 

(fls.128/129) nas contas informadas, observando o respectivo quinhão 

das partes.

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE as partes pessoalmente 

acerca do referido levantamento, bem como para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação 

integral.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57863 Nr: 301-44.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI DE FÁTIMA FIGUEIRA BERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 848-84.2016.811.0085 (Código 58855)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença (fls. 49/51) contra 

a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61995 Nr: 1006-08.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12208-A

 Processo nº 1006-08.2017.811.0085 (Código 61995)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58855 Nr: 848-84.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 848-84.2016.811.0085 (Código 58855)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença (fls. 49/51) contra 

a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62925 Nr: 84-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12208-A

 Processo nº 84-30.2018.811.0085 (Código 62925)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 619-56.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ISAQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, proposta 

por AYMORÉ CRÉDITOS FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S/A, em 

face de CLOVIS ISAQUE DA SILVA.

Consoante petitório de fls. 35, a parte autora requereu a extinção da ação 

pela desistência.

Consigna-se que a parte requerida sequer foi citada.

 É o breve relato. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas/despesas 

processuais (art. 90, CPC).

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

 Após, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61826 Nr: 898-76.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL COUTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Designe-se 

audiência de conciliação conforme pauta do conciliador (a) deste 

juízo.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334), valendo como termo inicial do prazo para a contestação a data 

do protocolo da manifestação do seu desinteresse, ficando desde já 

determinado o cancelamento da solenidade.Consigne-se no mandado que, 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Decorrido o prazo para contestar o 

pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Por fim, 

conclusos para deliberação.Às providências.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 1446-48.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES TRIACCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1446-48.2010.811.0085 (Código 38886)

Vistos.

Em razão das demandas previdenciárias, serem a maioria absoluta dos 

requerentes hipossuficiente econômica, social e culturalmente, o que os 

insere como população altamente vulnerável. Inclusive, tal condição foi 

primordial para justificar a tutela de proteção especial, concedida pelo 

ordenamento jurídico, às pessoas idosas.

Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm vindo 

diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

apesar da irresignação do causídico às fls. 134/143, assinalo que se trata 

de MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, para 

o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos).

Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte 

ou a seu patrono (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade do advogado).

 Dessa forma, determino derradeiramente a intimação do PATRONO da 

parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os 

dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao 

benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63435 Nr: 288-74.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, para CONDENAR o requerido a pagar à parte 

autora o benefício de auxílio acidente de 50% (cinquenta por cento), 

desde a data do ajuizamento da ação (20/03/2018), eis que a autarquia 

previdenciária não deve ser penalizada pela demora do requerente em 

ingressar com a ação.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, 

no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53030 Nr: 221-51.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LOCATELLI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC ALAERCIO SINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº 221-51.2014.811.0085 (Código 53030)

Vistos.

Trata-se de “ação de depósito judicial para cumprimento de obrigação de 

fazer” proposta por MARCIA LOCATELLI DE OLIVEIRA, em face de ERIC 

ALAERCIO SINOTTI, devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 
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termo de audiência de conciliação às fls. 62, pugnando pela sua 

homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve autocomposição entre as partes 

litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução completa 

do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 62, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta sentença e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados aos autos, 

conforme acordado à f. 62.

Eventuais custas, pro rata, ficando suspensa a parte que couber ao 

requerido, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado.

 Após, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2019.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56834 Nr: 1180-85.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOARES TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para:a)Declarar a 

inexistência dos débitos referente à UC 18885441, localizada na Travessa 

Cedro Rosa, bairro Cidade Alta, Colíder/MT, dos meses e valores de: 

07/2011 – R$ 13,16; 08/2011 – R$ 13,06; 09/2011 – R$ 13,11; 10/2011 – 

13,09.b) Condenar o requerido ao pagamento de compensação a título de 

danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo 

INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo 

pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data 

do evento danoso (03/12/2011), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do 

STJ.c)Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o 

devedor terá um novo prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento 

a contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Terra 

Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59528 Nr: 1130-25.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAIDES MARIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

AS - BANRISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI - OAB:OAB/MT 

20458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO LOPES 

KUCERA - OAB:75.065/RS, NELSON WILIAN FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341 RS

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

DORAIDES MARIA DE ARAUJO contra BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - BANRISUL, para:a)Declarar a inexigibilidade do débito 

relativo ao contrato 00000000000001121265 (fl. 22);b) Deferir o pedido de 

repetição de valores em dobro, no valor mensal de R$ 33,75 (trinta e três 

reais e setenta e cinco centavos), pelo período que perdurou os 

descontos. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a 

citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do 

IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser 

apurado em sede de liquidação de sentença;c) Condenar, solidariamente, 

os requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da 

presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido 

de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c 

artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (16/01/2013);d)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os 

honorár ios advocatíc ios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50541 Nr: 452-49.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DE ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 452-49.2012.811.0085 (Código 50541)

Vistos.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de IRACI DE ARAÚJO 

GOMES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente instada, a parte exequente manifestou-se às fls. 126/129.

À fl. 133 fora determinada remessa dos autos ao contador judicial, para 

realização de cálculo, bem como a intimação posterior das partes acerca 

do aludido cálculo, sob pena de concordância.

Cálculo acostado à fl. 141.

Intimadas, as partes manifestaram-se concordância com os valores 

apresentados (fls. 143/143-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que as partes não discordaram dos valores apresentados 

pela contadoria do juízo, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 141, 

totalizando a importância de R$ 15.434,25 (quinze mil, quatrocentos e trinta 
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e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56150 Nr: 797-10.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FRANCISCO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 797-10.2015.811.0085 (Código 56150)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por JOELSON 

FRANCISCO DE MOURA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado manifestou concordância acerca dos 

valores apresentados pelo credor (fl. 95-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 89/92, 

totalizando a importância de R$ 86.627,10 (oitenta e seis mil, seiscentos e 

vinte e sete reais e dez centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37632 Nr: 193-25.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL AJALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 193-25.2010.811.0085 (Código 37632)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por EZEQUIEL AJALA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado concordou tacitamente com o valor 

apresentado, haja vista o decurso do prazo certificado à fl. 88.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida não impugnou os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 84/86, 

totalizando a importância de R$ 136.904,06 (cento e trinta e seis mil, 

novecentos e quatro reais e seis centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60493 Nr: 176-42.2017.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 176-42.2017.811.0085 (Código 60493)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CLEUSA MARIA 

MENDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 88-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 85/86, 

totalizando a importância de R$ 32.429,60 (trinta e dois mil, quatrocentos e 

vinte e nove reais e sessenta centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59999 Nr: 1371-96.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1371-96.2016.811.0085 (Código 59999)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por IZAIAS MATIELLO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 81-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 78/79, 

totalizando a importância de R$ 30.652,00 (trinta mil e seiscentos e 

cinquenta e dois reais).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 759-90.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21.071/O, VALERIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676 MT

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

GLEISON OLIVEIRA DE SOUSA contra CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES - LTDA, para:a)Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao 

contrato 0001367985 (fl. 19);b) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do 

STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código 

Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso 

(05/06/2015);c)Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o 

devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a 

contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 
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CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55821 Nr: 639-52.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GRIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:OAB/MT 16227-A

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

VALDIR DOS SANTOS contra BANCO BMG S/A, para:a)Declarar a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 221970131 e n. 

133615784;b) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, no valor 

mensal de R$ 711,30 (setecentos e onze reais e trinta centavos) referente 

ao Contrato n. 221970131 e R$ 107,96 (cento e sete reais e noventa e 

seis centavos) referente ao Contrato n. 133615784, pelo período que 

perdurou os descontos. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês 

desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice 

do IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser 

apurado em sede de liquidação de sentença;c) Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (20/03/2013);d)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os 

honorár ios advocatíc ios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 308-02.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

LEANDRO FERREIRA DA SILVA contra BANCO DO BRASIL S/A, 

para:a)Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato 5055472; 

812366978 e 79432055 (fl. 22);b) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do 

STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código 

Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso 

(05/06/2013);c)Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o 

devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a 

contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58349 Nr: 553-47.2016.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABR, EBR, KRBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 (...) No que tange ao pedido de tutela específica, consistente no bloqueio 

de todos os bens arrolados na exordial, constata-se a necessidade de se 

observar o disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida 

toda vez que, cumulativamente, ocorrer: a) existência de elementos que 

evidenciem à probabilidade do direito (fumus boni iuris) e b) risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora).Assim, resta analisar o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar 

vindicada, consoante supracitado.Embora o requerente aduza em sua 

peça inaugural que os bens deixados pelo de cujus encontram-se na 

iminência de serem dilapidados, não consta dos autos qualquer documento 

capaz de comprovar tal situação, proclamando a decisão favorável com 

base em meras conjecturas, não ficando assim demonstrando o requisito 

do fumus boni iuris, e consequentemente o do periculum in mora, sendo o 

indeferimento medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO - PLEITO LIMINAR DE 

BLOQUEIO DOS BENS, DIREITOS E VALORES DO ESPÓLIO - ART. 273 DO 

CPC - AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO E PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL - INDEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. Não há que se 

falar em concessão da tutela antecipada quando ausentes os requisitos 

presentes do art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova 

inequívoca do direito e o perigo de dano irreparável, bem como de que o 

inventariante vem dilapidando bens do Espólio. (TJ-MG - AI: 

10514140037011001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 

Data de Julgamento: 08/09/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 16/09/2015)”Após o cumprimento da decisão, em sua 

t o t a l i d a d e ,  V O L T E M - M E  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

del iberações.CUMPRA-SE,  expedindo-se o  necessár io .À S 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35369 Nr: 570-64.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE VIEIRA DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 570-64.2008.811.0085 (Código 35369)

Vistos.

Considerando a inércia da causídica constituída, INTIME-SE pessoalmente 

a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça nesta 

Unidade Judicial devendo informar os dados bancários, de sua titularidade, 

para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário, nos moldes 

da decisão de fls. 140/140-v.

Devidamente apresentado, PROCEDA-SE com o levantamento dos valores, 

nos moldes do decisum retrocitado, remetendo os autos ao arquivo em 

seguida, tendo em vista a inércia da causídica em aportar os honorários 

contratuais.

 Caso infrutífero a intimação e/ou decorra o prazo in albis para 

manifestação, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53197 Nr: 363-55.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO KUCZYNSKI CHROSTOWAKI, FILOMENA 

STOBIENIA CHROSTOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGADIR FERNANDES, ARLINDO FRANCISCO 

DE SOUSA, NELO AUGUSTO JACINTO, GENÉSIO ANTONIO DOS SANTOS, 

HÉLIO EUGENIO HAUSCHILD, GABRIEL CIRIO HAUSCHILD, VALTER 

VICENTE LEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESLAU STOBIENIA 

CHROSTOWSKI - OAB:MT- 3.317B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Processo nº 363-55.2014.811.0085 (Código 53197)

Vistos.

Inicialmente, considerando o petitório de fls. 188/189, DETERMINO à 

Serventia do Juízo para que retifique-se a capa dos autos e ao sistema 

Apolo, conforme decisão de fl. 135, sob pena de responsabilização. No 

que concerne ao pedido de tutela antecipada, mantenho a decisão de fl. 

87 e fl. 135 pelos seus próprios fundamentos.

No mais, verifica-se nos autos que às fls. 190/194 foi informado o 

falecimento da parte requerida GABRIEL CIRIO HAUSCHILD, desta feita, 

com fulcro no artigo 313, §2º, inciso I, do CPC, suspendo o processo, por 

ser transmissível o direito em litígio, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ao 

passo que DETERMINO a intimação da parte autora para promover a 

sucessão processual, sob pena de extinção.

Após, INTIME-SE a parte autora para manifestação no tocante à citação 

infrutífera da parte requerida AGADIR FERNANDES, conforme certidão de 

fl. 186.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51972 Nr: 656-59.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTINILDA PINHEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CIFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:OAB/MG 84.400, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB 16846/a

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

UTINILDA PINHEIRO DE PAULA contra BANCO CIFRA e BANCO BMG S/A, 

para:a)Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato 932702779 

(fl. 20) e contrato 933502769 (fl. 23);b) Deferir o pedido de repetição de 

valores em dobro, no valor mensal de R$ 63,90 (sessenta e três reais e 

noventa centavos), relativo ao contrato n. 932702779 e ao valor mensal 

de R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) referente ao 

contrato n. 933502769, pelo período que perdurou os descontos. Esse 

montante contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada 

débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de 

liquidação de sentença;c) Condenar, solidariamente, os requeridos ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (07/04/2013);d)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os 

honorár ios advocatíc ios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.INTIMEM-SE os requeridos para se 

manifestarem acerca do valor depositado judicialmente à fl. 31.P.R.I.C.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51248 Nr: 1198-14.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRO NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DOS SANTOS 

CARVALHO - OAB:OAB/SP N 272077, ROGER PAMPANA NICOLAU - 

OAB:OAB/SP N 164713

 Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

64/65, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE o 

alvará de levantamento do valor depositado à fl. 18, transferindo-se a 

totalidade dos valores na conta corrente indicada pelo requerido às fls. 

64/65.P.R.I.C.Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61161 Nr: 519-38.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES MARGARETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 519-38.2017.811.0085 (Código 61161)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51314 Nr: 1268-31.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSÉ BARROS, ELTON FRANCISCO BARROS, 

NILSON ANTONIO DE AGUIAR, SANDRA SCHLICKMANN RUSCHEL, 

MARGARETE HELENA MARTINS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1268-31.2012.811.0085 (Código 51314)

Vistos.

Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62335 Nr: 1209-67.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ANTUNES PESSOA, IVANILSON ALVES 

PESSOA, JOANA ANTUNES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS opostos. 

Por consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de afastar a incidência da taxa de 

comissão de permanência.CONDENO o réu/embargantes ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, sendo que estes fixo em 10% do valor da causa, de acordo com 

o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, porém, suspendo a 

exigibilidade no tocante aos embargantes, por serem beneficiários da 

justiça gratuita.TRANSLADEM-SE cópias da presente decisão para os 

autos de n. 320-16.2017.811.0085 – Código 60777.P.R.I.C.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62062 Nr: 1042-50.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1042-50.2017.811.0085 (Código 62062)

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo B.V. FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de VALDIR 

DOS SANTOS.

Consoante petitório de fls. 30, a parte autora requereu a extinção da ação 

pela desistência.

Consigna-se que a parte requerida sequer foi citada.

 É o breve relato. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

 Custas pela parte autora (art. 90, do CPC).

Não houve bloqueio via RENAJUD por este juízo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53765 Nr: 757-62.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O, FRANKLIN DE DEUS CARDOSO - OAB:OAB/MS 

6.630 -B

 Execução nº 757-62.2014.811.0085 (Código 53765)

Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta pelo Ministério 

Público Estadual, em substituição processual de HENRIQUE DOS SANTOS 

LIMA, representado pela genitora MARLENE FELICIANO DOS SANTOS em 

face de ADELMO BOEK LIMA.

A execução foi recebida à fl.109.

Às fls. 111/112 a parte autora informou que o débito alimentar foi adimplido 

pelo executado, requerendo a extinção da presente execução.

É o relato do necessário.

Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Posto isto, considerando o pagamento da dívida alimentar, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54280 Nr: 1078-97.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1078-97.2014.811.0085 (Código 54280)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão (fl. 121) contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61332 Nr: 627-67.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Renato Zantedeschi Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

CARLOS RENATO ZANTEDESCHI GOULART o benefício de amparo social 

no importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do ajuizamento 

da ação, eis que a autarquia não deve ser penalizada pela mora do autor 

em ingressar com a ação.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. Sobre as parcelas em atraso, incidirá correção monetária a ser 

calculada pelo Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na 

Justiça Federal, mediante utilização do IPCA-E, e juros de mora conforme 

critérios da Lei nº 11.960/2009, contados a partir da citação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37660 Nr: 221-90.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFIRA ZANARDI MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 221-90.2010.811.0085 (Código 37660)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por ZEFIRA ZANARDI 

MACIEL contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Entre um ato e outro, a requerente foi informada sobre os alvarás 

eletrônicos expedidos às fls. 114/117, conforme observa-se na certidão 

de fl. 123.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 118 e 119, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 463-05.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHELBI JUNIOR MATIELLO, NILZECLER DALFIOR 

MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 (...) Dessa feita, DEFIRO a prova pericial, uma vez que necessárias ao 

deslinde do feito, razão pela qual NOMEIO a empresa PJ1 PERÍCIAS 

JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-2886 que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito habilitado com inscrição no 

órgão competente, bem como proposta de honorários, às expensas das 

partes, que deverão depositar 25% (vinte e cinco por cento), cada, do 

valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final 

quando da entrega do laudo pericial.O laudo deverá conter respostas 

objetivas as quesitações do Juízo e das partes, devendo ser apresentado 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do depósito dos honorários pelo 

requerido, salvo se necessária dilação devidamente justificada, podendo o 

expert iniciar os trabalhos em data que reputar mais conveniente, desde 

que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou procuradores das 

partes.INTIMEM-SE as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos, 

oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, depois de 

intimadas às partes da apresentação do laudo.Deste numerário 

depositado, 50 % (cinquenta por cento) será entregue ao perito judicial 

inicialmente, conquanto, o restante será entregue após protocolização do 

laudo em testilha.Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, bem como façam-me 

conclusão dos autos para análise da prova testemunhal pugnada pela 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 1119-35.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA SILVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1119-35.2012.811.0085 (Código 51174)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Edineia Silveira Rocha 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Às fls. 113/117, a parte executada apresentou impugnação, alegando 

excesso de execução.

Instada a manifestar-se, a parte exequente manifestou concordância com 

os valores apresentados pela parte executada (fl.118).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

114/114-v, totalizando a importância de R$ 7.121,56 (sete mil, cento e vinte 

e um reais e cinquenta e seis centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, para o depósito judicial do 

valor objeto da presente execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57788 Nr: 277-16.2016.811.0085

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDB, KM, VPDB, NMFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

revogando, consequentemente, a liminar deferida às fls. 

131/134.PROCEDA-SE com as baixas necessárias nos bens arrestados 

nestes autos. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE 

e REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

praxe.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 302-97.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON JESUS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 302-97.2014.811.0085 (Código 53115)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão (fl. 123/124) contra 

a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.
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CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58107 Nr: 418-35.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOI DOS SANTOS DAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035-A/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33611 SC, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 418-35.2016.811.0085 (Código 58107)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão (fl. 151) contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62116 Nr: 1076-25.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI TEREZINHA GOULART GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

SILVA - OAB:6015-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1076-25.2017.811.0085 (Código 62116)

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE, ajuizada 

por NELI TEREZINHA GOULART GARCIA, em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

A parte autora requereu a desistência da ação, conforme petição de fl. 62.

Devidamente instada, a parte requerida manifestou-se contrariamente ao 

pedido de desistência da demanda, pugnando pela apreciação do mérito 

em questão (fl. 68-v).

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

 DECIDO.

Inicialmente, em que pese a discordância da desistência da ação, 

verifica-se que as razões não se encontram devidamente fundamentada 

ao ponto de não homologar a desistência perquirida, tendo em vista o não 

encerramento da instrução processual, apresentando a parte autora frágil 

prova documental, aliado ao fato da dificuldade do rurícola em colacionar 

provas da sua atividade.

 Sendo assim, tendo em vista o pedido formulado pela parte autora, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil.

No mais, analisando atentamente os autos, constato que as circunstancias 

da causa evidenciaram que a parte requerente não é pessoa desprovida 

de recursos financeiros, bastando volver os olhos aos documentos 

aportados às fls. 33/45.

A lei considera necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe 

permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família, não sendo, portanto, o caso do 

requerente.

 Pelo exposto, REVOGO o benefício da gratuidade da justiça, 

anteriormente concedido à fl. 45 e, via de consequência, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE após as baixas e anotações 

necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65673 Nr: 1337-53.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1337-53.2018.811.0085 (Cód. 65673)

 Vistos.

Considerando a manifestação do Médico perito (fl. 128), DETERMINO que a 

Secretaria de Vara efetue o desligamento do mesmo junto à Comarca, bem 

como, NOMEIE perito judicial, que servirá independentemente de 

compromisso. Desde já, DETERMINO o repasse dos honorários periciais já 

estipulados na decisão de fls. 125/127, equivalente à R$ 300,00 (trezentos 

reais).

Após efetuar a nomeação, cumpra o remanescente da decisão de fls. 

125/127.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38238 Nr: 799-53.2010.811.0085
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS FERREIRA DE ARAÚJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:OAB/MT 23.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm 

vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos). Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO 

algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os honorários 

sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de titularidade do 

advogado). Dessa forma, determino a intimação do PATRONO da parte 

autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados 

bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao 

benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte 

autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após, EXPEÇA-SE a 

respectiva requisição de pagamento, nos termos ora pugnados.Empós, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos, observando o respectivo quinhão das partes e 

atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 11/2014 

do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. 

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente acerca do levantamento dos 

valores elencados nos autos. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55010 Nr: 196-04.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 196-04.2015.811.0085 (Código 55010)

Vistos.

Considerando a apresentação dos dados bancários da parte autora e de 

seu advogado, bem como o contrato de honorários advocatícios (fls. 

107/109), PROCEDA-SE com o levantamento dos respectivos valores 

(fls.100/101) nas contas informadas, observando o respectivo quinhão 

das partes.

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE as partes pessoalmente 

acerca do referido levantamento, bem como para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como quitação 

integral.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 327-76.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 

341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 327-76.2015.811.0085 (Código 55262)

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pagamento da dívida, sob pena de extinção.

Após, retorne os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63314 Nr: 233-26.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 233-26.2018.811.0085 (Código 63314)

Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 127/128 e fls. 160/161, tem-se que se 

trata de pedido de reconsideração da decisão de fls. 99/100.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial deve a parte se valer dos meios 

adequados, tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe 

o prazo recursal, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais 

superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

DETERMINO o desentranhamento da petição de fls. 154/158, tendo em 

vista ser estranho à presente demanda, devendo ser entregues ao 

causídico – Dr. Flávio Bueno Pedroza.

No mais, ante o certificado à fl. 159, DECRETO a revelia da requerida, nos 

termos do art. 344 do NCPC.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

ainda pretende produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58816 Nr: 832-33.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA VOLZ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 832-33.2016.811.0085 (Código 58816)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença (fls. 101/103) 

contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. 

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37939 Nr: 499-91.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIA APARECIDA TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS a fim de determinar a remessa dos autos à contadoria 

deste juízo para elaboração de cálculo, nos moldes acima 

fixados.Considerando o entendimento já firmado perante o STJ (REsp n. 

664.078-SP), CONDENO as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem sobre o referido cálculo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo, requisite-se o pagamento por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, do NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da 

Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO 

a intimação do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a 

liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas 

vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, 

OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o 

respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o 

levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58783 Nr: 810-72.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 (...) Ante ao exposto, com fulcro no artigo 109, VI, do Código Penal c/c 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do indiciado PEDRO HENRIQUE MOHR, devidamente 

qualificado nos autos, referente ao delito capitulado no artigo 147 do 

Código Penal.P.R.I.C.Considerando que os honorários serão fixados 

consoante apreciação equitativa do Juízo, atendidos ao grau de zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para tal serviço, aliado ao fato 

de que o nobre causídico apresentou tão somente uma peça processual 

às fls. 56/57, REDUZO os honorários anteriormente arbitrados (fl. 55) para 

01 (um) URH. DETERMINO à Serventia do juízo para que expeça-se 

certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a), conforme manifestação 

de fl. 73, a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao 

Estado de Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57536 Nr: 167-17.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S. A, 

CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante o exposto, DESACOLHO a pretensão deduzida nos embargos 

declaratórios e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao pedido da 

parte embargante, por não haver nenhuma contradição na sentença de 

fls. 53/55, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a 

MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRAM-SE as determinações 

da sentença supracitada.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57925 Nr: 336-04.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE OLIVEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 336-04.2016.811.0085 (Código 57925)

Vistos.

A citação por hora certa somente é possível quando houver suspeita de 

ocultação do requerido, o que não é o caso dos autos, pois, a certidão do 

Oficial de Justiça às fls. 41/41-v não demonstra suspeita na ocultação do 

demandado para dificultar sua citação, tal como estabelece o artigo 252 do 

CPC, sendo assim, INDEFIRO o pedido de intimação por hora certa.

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se no que entender de direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 1176-19.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo n° 1176-19.2013.811.0085 (Código 52528)

S E N T E N Ç A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO em face de BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 98, fora procedido com o levantamento dos valores depositados nos 

autos, bem como restou cientificada a parte autora do referido 

levantamento, no importe de R$ 11.439,34 (onze mil, quatrocentos e trinta 

e nove reais e trinta e quatro centavos).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita pela 

parte demandada, conforme alvará eletrônico de fl. 95, DECLARO EXTINTA 

POR SENTENÇA ESTA EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

DETERMINO a Serventia do Juízo para que, com urgência, proceda-se com 

o levantamento dos valores elencados à fl. 33, na conta bancária 

informada à fl. 96, tendo em vista o abatimento do valor do empréstimo já 

adimplido, conforme sentença de fls. 69/72.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37664 Nr: 225-30.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DEVENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm 

vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

apesar da irresignação do causídico às fls. 152/161, assinalo que se trata 

de MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, para 

o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos).Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO 

algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os honorários 

sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de titularidade do 

advogado). Dessa forma, DETERMINO derradeiramente a intimação do 

PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após, PROCEDAM-SE aos 

atos necessários para a transferência dos valores depositados nos 

autos, observando o respectivo quinhão das partes e atentando-se para 

as determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. INTIME-SE 

pessoalmente a parte requerente acerca do levantamento dos valores 

elencados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62266 Nr: 1165-48.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Diante do exposto, saciados os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

invalidez, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de SEBASTIÃO SOUZA, no valor de 01 

(um) salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo 

as verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 
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posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança”.MANTENHO os demais termos da sentença de fls. 

81/83-v.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62612 Nr: 1428-80.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN - CETELÉM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1428-80.2017.811.0085 (Código 62612)

Vistos.

Considerando a petição de fls. 32, EXPEÇA-SE a competente carta de 

citação em face do requerido no endereço elencado na petição 

retrocitada, nos moldes da decisão de fls. 20/21-v.

Restando infrutífero, INTIME-SE a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 680-34.2006.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENHA DUTRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 680-34.2006.811.0085 (Código 33187)Vistos.Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por PENHA DUTRA DOS SANTOS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 

276-v).Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO.Considerando que a parte requerida 

concordou com os valores apresentados pelo autor, HOMOLOGO o 

cálculo acostado às fls. 271/273, totalizando a importância de R$ 

74.822,61 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta 

e um centavos).Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não 

resistência à pretensão.Deixo de condenar em custas processuais, nos 

termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

7.603/01.REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO a intimação 

do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos 

valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como 

quitação integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35734 Nr: 933-51.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR HUGO BURATO -ME, JUCEMAR 

HUGO BURATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, CRISTINA BURATO - OAB:OAB/MT 18484

 (...) Inicialmente, vale ressaltar que embora se trate de defesa não 

prevista no ordenamento jurídico, a exceção de pré-executividade é 

admitida tanto pela doutrina como pela jurisprudência, permitindo-se ao 

devedor invocá-la para alegar matérias de ordem pública (objeção de 

pré-executividade), não necessitando fazê-las somente pela via dos 

embargos à execução, ou então daquelas que não necessitam de dilação 

probatória, caso em que a parte traz aos autos prova pré-constituída do 

alegado (genuinamente exceção de pré-executividade).Por não ser 

legalmente prevista e por seu conteúdo tratar de matérias de ordem 

pública, a exceção de pré-executividade pode ser arguida em qualquer 

tempo e grau de jurisdição.Feitas estas considerações, passa-se a 

analisar os argumentos trazidos pela excipiente.Com efeito, o artigo 174 

do Código Nacional Tributário dispõe que: "A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva."Compulsando detidamente os autos, verifica-se que 

a constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 13/03/2006, ao 

passo que houve nos autos a causa interruptiva da prescrição em 

05/11/2008, conforme preconiza o artigo 174, inciso I, do CTN.Desse 

modo, verifica-se que não transcorreu o lapso prescricional quinquenal 

previsto no artigo 174 do CTN.No que tange à menção acerca do protesto, 

a jurisprudência pátria é uníssona em declarar a desnecessidade de 

apresentação de protesto do título (CDA), visto tratar de título certo, líquido 

e exigível. (...) Dessa feita, REJEITO a objeção de pré-executividade de fls. 

42/43, ante a ausência do transcurso prescricional outrora mencionado. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38839 Nr: 1399-74.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMO MANOEL DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1399-74.2010.811.0085 (Código 38839)

S E N T E N Ç A
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Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

GUARITA - MT em face de EDELMO MANOEL DE SOUSA, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito informando quitação da dívida executada (fl. 43).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 487, III, ‘b’, 

ambos do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

Nesse ato, PROCEDO com a vinculação do valor bloqueado nos autos, 

consoante documento em anexo, bem como a LIBERAÇÃO do valor 

excedente, conforme manifestação de fl. 40, no valor de R$ 1.128,39 (um 

mil, cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).

PROCEDA-SE com a baixa na restrição do veículo elencado à fl. 38, via 

sistema RENAJUD.

DETERMINO a intimação da parte exequente para que aporte o número da 

conta bancária de sua titularidade e, após, PROCEDA-SE com o 

levantamento do valor bloqueado, transferindo a quantia na conta bancária 

informada pela parte exequente.

Sem custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado e cumprida as deliberações, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50576 Nr: 489-76.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DE OLIVEIRA, CDDOC, CLAUDILENE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 489-76.2012.811.0085 (Código 50576)

Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50590 Nr: 506-15.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO 

DENIS FERRAZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:OAB/MT Nº7184-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:OAB/MT-17241, GUSTAVO SUTILO MARTINS - OAB:13182-B/MT, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17.860/MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13.704, SUEMA CELI SANTOS TEIXEIRA MATOS - 

OAB:OAB/PR 47363, TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT Nº 

17601

 (...) Razão disso, DETERMINO a intimação da parte autora para (a.) 

apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito, bem como (b.) indicar a conta 

bancária sobre a qual pretende incidir o bloqueio de ativos financeiros via 

Sistema BACENJUD ou (c.) justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 

15 dias.Com a manifestação da parte autora, DETERMINO a intimação da 

parte requerida para que (a.) se manifeste acerca do cálculo apresentado, 

oportunidade para declarar se concorda com o valor indicado ou indicar 

qual o valor incontroverso do credito, bem como (b;) se concorda com a 

constrição de ativos financeiros na conta bancária indicada pela parte 

autora, oportunidade para indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial e o valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso. Prazo: 15 dias, sob pena de anuência com 

informações prestadas pelo credor, bem como a utilização do Sistema 

BACENJUD.Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para 

análise.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 432-87.2014.811.0085

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & MENEZES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECA CIONI - 

OAB:OAB/PR 54.275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

- OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, 

VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 Processo nº 432-87.2014.811.0085 (Código 53292)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por NERI 

ARTMANN em face de PEREIRA E MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

documento de fl. 72, pugnando pela sua homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo constante no termo de 

audiência de fls. 72, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado à f. 23/24, 

transferindo-se a quantia na conta corrente indicada pelo requerido à f. 
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72.

Custas e despesas processuais pro rata, se de outra forma não 

pactuaram, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, tendo em 

vista que a mesma é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

 Considerando a desistência recursal, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55035 Nr: 206-48.2015.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerelozi & Santos Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE FÁTIMA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 

BAHIA - OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 206-48.2015.811.0085 (Código 55035)

Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora dos imóveis constantes na petição de fl. 66, 

consoante o disposto nos artigos 844 e 845 §1º, ambos do CPC.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados.

 Após, INTIME-SE a parte devedora e seu cônjuge (CPC, arts. 841, § 1º e 

842).

Cumpridas as diligências supramencionadas sem qualquer manifestação 

nos autos, INTIME-SE a parte exequente para informar se pretende a 

adjudicação do bem, nos termos do art. 876, caput e §5º c/c art. 889, 

caput, e inciso V, ambos do CPC.

Não sendo requerida a alienação por iniciativa particular, designem-se 

datas para alienação judicial do bem constrito e expeça-se edital de hasta 

pública (art. 881 e art. 886, CPC), atentando-se ao limite da dívida e aos 

direitos de terceiro de boa-fé com preferência.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55280 Nr: 339-90.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDIMIRA DE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 339-90.2015.811.0085 (Código 55280)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por LAUDIMIRA DE 

OLIVEIRA NEVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Decisão de fl. 116 homologando os valores apresentados pela parte 

exequente, bem como determinando a expedição de RPV/Precatório para 

pagamento.

A parte requerente fora devidamente cientificada da expedição dos 

alvarás eletrônicos (fl. 132-v), quedando-se inerte para manifestação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 128 e 129, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55474 Nr: 444-67.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. NORTE-MATOGROSSENSE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Razão disso, DETERMINO a intimação da parte autora para (a.) 

apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito, bem como (b.) indicar a conta 

bancária sobre a qual pretende incidir o bloqueio de ativos financeiros via 

Sistema BACENJUD ou (c.) justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 

15 dias.Com a manifestação da parte autora, DETERMINO a intimação da 

parte requerida para que (a.) se manifeste acerca do cálculo apresentado, 

oportunidade para declarar se concorda com o valor indicado ou indicar 

qual o valor incontroverso do credito, bem como (b;) se concorda com a 

constrição de ativos financeiros na conta bancária indicada pela parte 

autora, oportunidade para indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial e o valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso. Prazo: 15 dias, sob pena de anuência com 

informações prestadas pelo credor, bem como a utilização do Sistema 

BACENJUD.Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise.INDEFIRO 

o pedido de inclusão do nome do(s) executado(s) nos cadastros de 

inadimplentes, posto que o parágrafo 5º, do artigo 782, do Código de 

Processo Civil, é claro: “O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução 

definitiva de título judicial”.No entanto, tratando-se de título executivo 

extrajudicial, não há qualquer óbice a que o próprio credor providencie a 

efetivação da medida pleiteada, que, aliás, é realizada corriqueiramente 

por empresas de todo o País. EXPEÇA-SE mandado de penhora de bens 

no endereço elencado na exordial, conforme requerido à fl. 80. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57349 Nr: 67-62.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA IVETE PINOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO CRUZ, MARCIO 

EDUARDO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 
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OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A

 Processo nº 67-62.2016.811.0085 (Código 57349)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida 

por SANDRA IVETE PINOW em desfavor de MARCELO AUGUSTO CRUZ e 

MARCIO EDUARDO CRUZ, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial (fls. 04/08) vieram os documentos de fls. 09/17.

Decisão de fl. 18 determinando a intimação da parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito e outras 

deliberações.

Após a intimação dos executados (fl. 21-v) a parte exequente requereu o 

pedido de tutela de urgência incidental (fls. 30/32), apresentando os 

documentos de fls. 33/49.

Posteriormente, a parte exequente pugnou pela desistência do pedido, 

conforme observa-se às fls. 51/53.

Os executados apresentaram manifestação às fls. 56/58-v, pugnando 

pela aplicação do efeito suspensivo, a aplicação da assistência de 

terceiros juridicamente interessados, o apensamento das ações, bem 

como a conexão entre as mesmas.

Instada, a parte exequente manifestou-se às fls. 59/61 e fls. 63/64.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pleito 

da parte executada não merece acolhida. Explica-se.

DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não se 

efetiva “ipso facto”, de forma automática e linear, como consequência do 

ajuizamento dos embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza 

acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à 

execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do 

devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os 

fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de 

êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco 

manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do 

prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a 

existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de 

depósito ou de caução. Interpretação que resulta da exegese do teor do 

art. 919 ‘caput’ e § 1.º e do art. 921, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, verifica-se 

o acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1º DO ART. 919 

DO NCPC. I. Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código de Processo Civil 

(art. 739-A, § 1º, do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da 

ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução. II. In casu, não comprovado o requisito da garantia do 

juízo, não há como deferir o efeito suspensivo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70066881129, 

17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 

31/03/2016) — com destaques não inseridos no texto original.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À PENHORA. EFEITO 

SUSPENSIVO. Conforme dispõe o artigo 919, caput, do NCPC, os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo . Nesse sentido, a fim 

de obter a suspensão do processo, deveria a parte embargante, nos 

termos do §1º do referido dispositivo, demonstrar o preenchimento dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória, além de realizar a 

garantia do valor da execução, por penhora, depósito ou caução 

suficientes. No caso em apreço, não há probabilidade no direito alegado 

pelo executado/embargante no que diz respeito à incorreção da penhora. 

Ademais, não restou demonstrado o perigo de dano caso não se obste o 

prosseguimento da execução, não sendo suficiente alegar que a venda 

judicial do bem acarretará transtornos. Agravo de instrumento desprovido” 

(Agravo de Instrumento Nº 70076483759, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 15/03/2018) — com destaques não inseridos no texto original.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, no feito em lime, 

inobstante a titânica defesa apresentada, não logrou êxito em demonstrar 

satisfatoriamente qual seja o “periculum in mora”, mormente porque se 

quedou a sustentar que, caso prossiga a execução pode o executado 

sofrer constrangimentos e prejuízos.

 Sendo assim, por não apresentar satisfatoriamente os prejuízos e 

constrangimentos com a tramitação da demanda, INDEFIRO o pedido de 

efeito suspensivo.

DA ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS

Em que pese o pedido de assistência de terceiros juridicamente 

interessados, formulado às fls. 56/58-v, verifica-se ser totalmente 

desconexa nos autos, tendo em vista que das formas de intervenção de 

terceiros previstas no CPC, apenas a denunciação da lide e o chamamento 

ao processo não são admissíveis na execução. As demais formas de 

intervenção (incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

assistência e o amicus curiae) são possíveis, o que não se vislumbra nos 

autos.

 Além disso, existem situações próprias da execução, em que se admitirá 

o ingresso do terceiro no processo, e que não se enquadram entre as 

hipóteses previstas no CPC, ou seja, a adjudicação, requerida pelo credor 

com garantia real, pelos credores concorrentes, ou pelo cônjuge, 

descendentes ou ascendentes, na forma do art. 876, § 5º; a arrematação, 

feita em leilão judicial, por terceiro e o concurso de preferências, quando 

credores preferenciais intervêm na execução para assegurar a prioridade 

de pagamento, em caso de alienação judicial do bem.

DO APENSAMENTO DAS AÇÕES E EXISTÊNCIA DE CONEXÃO

Considerando o pedido formulado pela parte executada, constatam-se que 

tais matérias já foram devidamente ventiladas nos autos de n. 

338-71.2016.811.0085 – Código 57934, razão pela qual, deixo de analisar 

o pedido, face a não alteração fática a justificar nova análise do pleito.

 DO PEDIDO DE PENHORA FORMULADO PELA EXEQUENTE

A parte autora pretende a constrição de ativos financeiros da parte ré, a 

fim de assegurar cumprimento da obrigação objeto da lide.

A medida postulada é possível, conforme expressa autorização do artigo 

854 do CPC. Todavia, merece atenção o disposto do parágrafo 1° do 

citado artigo, segundo o qual, “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 

contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de 

eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela 

instituição financeira em igual”.

Ao dispositivo citado, acrescente-se o disposto no artigo 36 da Lei n. 

13.869, de 05 de setembro de 2019 segundo o qual a conduta consistente 

em “decretar”, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado 

para a satisfação da dívida da parte configura elementar do ilícito penal 

punível com pena de detenção de um a quatro anos.

Esse cenário normativo exige redobrada cautela na apreciação do pedido 

em apreço.

Isso porque o Sistema BACENJUD tem por característica a transmissão 

simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para todo o sistema 

bancário. Logo, se o devedor possui ativos em múltiplas instituições 

financeiras, todas elas realizarão o bloqueio dos valores, o que implicará 

em indisponibilidade excessiva, não olvidando ainda da possibilidade de 

incidência sobre ativos protegidos pela impenhorabilidade.

Ademais, o Sistema BACENJUD estabelece prazos rigorosos para envio 

das ordens de desbloqueio e cumprimento pelas instituições financeiras, 

tramitação que extrapola o prazo de 24 horas estabelecido pela norma 

processual para o cancelamento da indisponibilidade excessiva.

Não bastassem as características operacionais do Sistema BACENJUD, 

não se pode olvidar ainda que havendo controvérsia mínima acerca da 

suficiência ou exorbitância da constrição realizada, impõe-se o 

estabelecimento do contraditório antes de qualquer deliberação do Juízo, 

por força do artigo 10 do CPC. Essa abertura dialética processual, por 

certo, redundará em extrapolação do prazo legal para cancelamento da 

indisponibilidade excessiva.

É notório que o Poder Judiciário está no limite de sua capacidade 

operacional sendo absolutamente possível que determinado processo no 

qual se discute indisponibilidade excessiva aguarde impulso oficial por 

prazo superior a 24 horas, notadamente porquanto esse tema não é 
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justificativa legal para tramitação prioritária do feito, em detrimento dos 

processos que efetivamente reclamam a imediata intervenção judicial.

Nesse contexto, a solução racional possível, que compatibiliza o respeito 

às normas vigentes com a realidade do Poder Judiciário, é a plena 

antecipação e esgotamento do contraditório para antes da efetivação do 

bloqueio a fim de que a ordem de indisponibilidade seja exarada sem 

margem para discussão quanto a seus limites e formas de execução.

Razão disso, DETERMINO a intimação da parte autora para (a.) apresentar 

memória de cálculo atualizada, com discriminação pormenorizada da 

composição do crédito, bem como (b.) indicar a conta bancária sobre a 

qual pretende incidir o bloqueio de ativos financeiros via Sistema 

BACENJUD ou (c.) justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 15 dias.

Com a manifestação da parte autora, DETERMINO a intimação da parte 

requerida para que (a.) se manifeste acerca do cálculo apresentado, 

oportunidade para declarar se concorda com o valor indicado ou indicar 

qual o valor incontroverso do credito, bem como (b;) se concorda com a 

constrição de ativos financeiros na conta bancária indicada pela parte 

autora, oportunidade para indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial e o valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso. Prazo: 15 dias, sob pena de anuência com 

informações prestadas pelo credor, bem como a utilização do Sistema 

BACENJUD.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise.

DA CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO

Expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a identificação 

das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de 

imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou 

indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60844 Nr: 357-43.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS DE MADEIRAS GABBIATTI LTDA EPP, 

EVANDRO JOSÉ GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS opostos. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC, c/c art. 739-A, § 5º, do mesmo códex.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por não encontrar nos 

autos a prova da derradeira miserabilidade.CONDENO a parte embargante 

ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.TRANSLADEM-SE cópias da presente 

decisão para os autos de n. 931-03.2016.811.0085 – Código 

59063.P.R.I.C.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 543-66.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE APARECIDA DE BARROS SANTOS, 

LADISLAU JUPPEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Razão disso, DETERMINO a intimação da parte autora para (a.) 

apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito, bem como (b.) indicar a conta 

bancária sobre a qual pretende incidir o bloqueio de ativos financeiros via 

Sistema BACENJUD ou (c.) justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 

15 dias.Com a manifestação da parte autora, DETERMINO a intimação da 

parte requerida para que (a.) se manifeste acerca do cálculo apresentado, 

oportunidade para declarar se concorda com o valor indicado ou indicar 

qual o valor incontroverso do credito, bem como (b;) se concorda com a 

constrição de ativos financeiros na conta bancária indicada pela parte 

autora, oportunidade para indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial e o valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso. Prazo: 15 dias, sob pena de anuência com 

informações prestadas pelo credor, bem como a utilização do Sistema 

BACENJUD.Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para análise.INDEFIRO 

o pedido de inclusão do nome do(s) executado(s) nos cadastros de 

inadimplentes, posto que o parágrafo 5º, do artigo 782, do Código de 

Processo Civil, é claro: “O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução 

definitiva de título judicial”.No entanto, tratando-se de título executivo 

extrajudicial, não há qualquer óbice a que o próprio credor providencie a 

efetivação da medida pleiteada, que, aliás, é realizada corriqueiramente 

por empresas de todo o País. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 187-37.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ ALASKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 187-37.2018.811.0085 (Código 63212)

Vistos.

Trata-se de Ação Cambial de Enriquecimento Ilícito Baseado em 

Locupletamento Injusto proposta por Elaine Oliveira de Jesus em face de 

Sebastião José Alaska.

A inicial foi recebida à fl. 30.

Devidamente citada a parte requerente compareceu na audiência e 

compôs acordo com a autora (fl. 47).

À fl. 54 foi homologado o acordo e o processo foi suspenso.

À fl. 62 foi informado a quitação do acordo.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 56/62, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Custas pela parte requerida.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.
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Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63746 Nr: 1036-92.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR BARROS DE QUEIROZ, LUCIANO 

CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Processo nº: 1036-92.2007.811.0085 (Código 63746)

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 2.005/2.007, INTIME-SE a 

defesa dos acusados ODAIR BARROS DE QUEIROZ e LUCIANO 

CASAGRANDE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, 

com fundamento no artigo 422 do Código de Processo Penal.

Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para designação da sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65078 Nr: 1062-07.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 Processo nº: 1062-07.2018.811.0085 (Código 65078)

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa do réu 

arrolou 24 (vinte e quatro) testemunhas para inquirição, arrolando o 

Ministério Público Estadual 12 (doze) testemunhas para o mesmo 

desiderato, ao passo que, tendo em vista a ausência de pauta para 

realização de audiência dessa envergadura, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para determinar a intimação do réu e da acusação para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, adequem o rol de testemunhas conforme preconiza o 

artigo 401, do Código de Processo Penal, ou justifiquem a pertinência da 

oitiva de cada testemunha excedente.

Após, VOLTEM-ME os autos para designação de audiência de instrução.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65437 Nr: 1249-15.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1249-15.2018.811.0085 (Cód. 65437)

Vistos.

Cuida-se de “Execução de Honorários” movida por Hector Luiz Ramos 

Marks contra o Estado de Mato Grosso buscando, em síntese, a prestação 

jurisdicional.

Devidamente citada, a parte executada deixou decorrer o prazo para 

impugnar os cálculos apresentados pela parte autora (fl. 22).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada não impugnou os valores 

apresentados pela parte autora, HOMOLOGO-OS, totalizando a 

importância de R$ 8.880,50 (oito mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta 

centavos – fl. 03).

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39344 Nr: 452-83.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

GENIVALDO GOMES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/ MT, HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº 452-83.2011.811.0085 (Código 39344)

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença (fls. 703/705-v), 

conforme certidão de fl. 711, PROCEDAM-SE aos atos necessários para o 

levantamento dos valores bloqueados em nome de GENIVALDO GOMES 

(fl. 368), na conta bancária informada à fl. 714, atentando-se para as 

determinações contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 DETERMINO o cancelamento das restrições dos veículos mencionados à 

fl. 365 via Sistema RENAJUD.

DETERMINO a intimação pessoal do requerido MANOEL RODRIGUES DE 

FREITAS NETO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a conta 

bancária de sua titularidade para o levantamento dos valores bloqueados 

à fl. 367, sob pena de perdimento.

 Com a apresentação do número da conta bancária de titularidade do 

requerido, PROCEDA-SE com o levantamento do aludido valor.

 Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO o perdimento do valor ao Fundo 

de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, devendo a Serventia do Juízo aportar 

aos autos a devida comprovação.

Após, devidamente cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62539 Nr: 1377-69.2017.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1377-69.2017.811.0085 (Cód. 62539)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizado por 

ADOLFO CÁCERES JÚNIOR, em desfavor de YAGO JUNIOR DOS SANTOS 

CÁCERES, ambos devidamente qualificados.

Consoante petitório de fl. 53, a parte autora requereu a extinção da ação 

pela desistência.

Consigna-se que a parte requerida sequer foi citada.

 É O BREVE RELATO.

 DECIDO.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida sequer foi citada, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas/despesas 

processuais, porém, suspendo a sua exigibilidade, tendo em vista que a 

mesma é beneficiária da justiça gratuita.

Considerando que os honorários serão fixados consoante apreciação 

equitativa do Juízo, atendidos ao grau de zelo do profissional, a natureza e 

a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para tal serviço REDUZO os honorários anteriormente 

arbitrados (fl. 10) para 02 (dois) URH´S.

DETERMINO à Serventia do juízo para que expeça-se certidão em favor 

do(a) advogado(a) nomeado(a), a fim de que possa cobrar os honorários 

arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52381 Nr: 1052-36.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMERI DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1052-36.2013.811.0085 (Código 52381)

Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por ROSIMERI DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Decisão de fl. 85 homologando os valores apresentados pela parte 

exequente, bem como determinando a expedição de RPV/Precatório para 

pagamento.

A parte requerente fora devidamente cientificada da expedição dos 

alvarás eletrônicos (fl. 109-v), quedando-se inerte para manifestação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 105 e 106, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56159 Nr: 804-02.2015.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ENOQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 804-02.2015.811.0085 (Código 56159)

Vistos.

1. Tendo em vista a redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao art. 4º, do 

Decreto Lei 911/69, INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre o 

interesse na conversão da presente ação em execução, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Com ou sem manifestação de que trata o item “1”, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57441 Nr: 123-95.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA VANDRESSEN BURGREVER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13245/A

 Processo nº 123-95.2016.811.0085 (Código 57441)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

proposta por ALBERTINA VANDRESSEN BURGREVER em face de BANCO 
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DAYCOVAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

documento de fls. 121/121-v, pugnando pela sua homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 

121/121-v, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pro rata, se de outra forma não 

pactuaram, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, tendo em 

vista que a mesma é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

 Considerando a desistência recursal, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 448-02.2018.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 448-02.2018.811.0085 (Cód. 63798)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO CUMULADA COM 

REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E PEDIDO DE ALIMENTOS ajuizada por 

LÉIA FERNANDES DE OLIVEIRA PEDRO, em desfavor de JOÃO PEDRO, 

ambos já qualificados nos autos.

Designada audiência de conciliação, partes acordaram em relação a 

dissolução do casamento, guarda e alimentos em face da filha Ester de 

Oliveira Pedro e nome da requerente.

 Instado a manifestar-se, postulou o representante do Ministério Público 

pela homologação do acordo entabulado pelas partes (fl. 182).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que as partes, inicialmente, informam serem 

casadas no regime da comunhão parcial de bens desde 29/11/2008, 

conforme certidão de fl. 11, sendo que, da união, adveio 01 (uma) filha, a 

menor Ester de Oliveira Pedro, nascida em 22.05.2008.

Contudo, encontram-se separados de fato e, não mais havendo 

possibilidade de vida em comum, requerem a decretação do divórcio.

De início, cumpre registrar que, com o advento da EC nº 66/2010, a qual 

extirpou do ordenamento jurídico o prazo mínimo para o divórcio, que era 

exigido no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, na sua redação anterior, bem 

como diante da livre e espontânea intenção de se divorciarem-se, verifico 

que não há óbice para que se homologue o divórcio entre as partes.

Por oportuno, vale registrar a jurisprudência do insigne Tribunal de Justiça 

deste Estado:

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - ADVENTO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE LAPSO 

TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL - DECRETAÇÃO DO 

DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA CONSTITUCIONAL - 

RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. Com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova redação ao §6º do art. 

226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do 

casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a exigência de prévia 

separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da 

separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão pela qual, havendo 

pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do casal. Mesmo que a 

ação tenha sido proposta antes do início da vigência do citado diploma 

constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em que a norma 

constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os processos em 

curso devem se adaptar à novel realidade constitucional. (APELAÇÃO Nº 

114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011) (grifei e negritei).

Nesse sentido, trilha a doutrina do brilhante doutrinador RODRIGO DA 

CUNHA PEREIRA:

 “Portanto, o novo texto constitucional suprimiu a prévia separação como 

requisito para o divórcio, bem como eliminou qualquer prazo para se 

propor o divórcio, seja judicial ou administrativo (Lei nº 11.441/07). Tendo 

suprimido tais prazos e o requisito da prévia separação para o divórcio, a 

Constituição joga por terra aquilo que a melhor doutrina e a mais 

consistente jurisprudência já vinham reafirmando há muitos anos, a 

discussão da culpa pelo fim do casamento, aliás, um grande sinal de 

atraso do ordenamento jurídico brasileiro”. (http://www.ibdfam.org.br/? 

artigos&artigo=647)

 No que concerne à guarda da filha, pensão alimentícia e despesas 

extraordinárias, acordaram conforme descrito no termo de audiência 

acostada às fls. 179.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, LÉIA 

FERNANDES DE OLIVEIRA.

Posto isto, atendidas as formalidades legais e preservados os interesses 

do incapaz envolvido, HOMOLOGO o acordo constante no termo de 

audiência (fl. 179), para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

fazendo de seus termos parte integrante desta sentença, bem como 

DECRETO o divórcio entre JOÃO PEDRO e LÉIA FERNANDES DE OLIVEIRA 

PEDRO. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil para averbação do divórcio, 

juntamente com cópia desta sentença.

EXPEÇA-SE termo de guarda compartilhada da menor em favor dos 

genitores.

CONDENO a parte requerida ao pagamentos das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 369-57.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 369-57.2017.811.0085 (Código 60875)

Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 
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Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença (fls. 63/66) contra 

a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55274 Nr: 336-38.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADELAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na 

inicial, para:a)CONDENAR o réu na obrigação de fazer consistente em 

recompor a área ambiental degradada, providenciando o plantio de 

árvores em quantidade corresponde ao dano ambiental provocado, 

adotando, ainda, os procedimentos necessários a regularização ambiental 

da propriedade (PRAMT, CAR, PRADA, APF);b)CONDENAR o requerido ao 

pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação 

de sentença; c)CONDENAR o réu ao pagamento de compensação pelos 

danos morais coletivos ambientais causados à coletividade, no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser destinado ao Fundo Estadual 

do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, 

caput, da Lei nº 7.347/1985. Sobre esse valor, deverá incidir correção 

monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o 

INPC, bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Sem condenação em ressarcimento 

das custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 

7.347/1985).Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 

18/12/2013), também deixo de condenar o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao 

autor para promover o de direito no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

arquivamento.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58629 Nr: 730-11.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA MARTINS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:OAB/DF 24.233, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 Execução nº 730-11.2016.811.0085 (Código 58629)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por BRUNA MARTINS 

DE AGUIAR em face de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA.

Entre um ato e outro fora expedido o alvará eletrônico em face da autora 

às fls. 89/90, cujo status encontra-se como “pago”.

É o relato do necessário.

Decido.

O art. 924, inciso II, do NCPC diz: “Extingue-se a execução quando: (...); II - 

a obrigação for satisfeita; (...)”.

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fl. 90, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 366-49.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MARIA CZARNOBAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 366-49.2010.811.0085 (Código 37806)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CLAUDETE MAIRA 

CZARNOBAI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

Devidamente intimado, o executado apresentou manifestação 

concordando com os valores apresentados pelo credor (fl. 187-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte requerida concordou com os valores 

apresentados pelo autor, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 186, 

totalizando a importância de R$ 11.028,32 (onze mil, vinte e oito reais e 

trinta e dois centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58813 Nr: 831-48.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FRAMENTO NARZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Processo n° 831-48.2016.811.0085 (Código 58813)

Vistos.

Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se o autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do NCPC), 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será efetuado 

direta e integralmente pela Corte ad quem.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57943 Nr: 343-93.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVMR, RMR, SINDIA MARA MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 343-93.811.0085 (Código 57943)

Vistos.

1 – Cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 1.010, do 

NCPC, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do recurso será efetuado direta e integralmente pela Corte 

ad quem.

2 – Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50794 Nr: 715-81.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GONÇALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 715-81.2012.811.0085 (Código 50794)

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Edineia Silveira Rocha 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Às fls. 169/176, a parte executada apresentou embargos à execução.

Às fls. 179/187, a parte exequente apresentou a impugnação.

Às fls. 193/194 foi prolatada a decisão acolhendo parcialmente os 

embargos à execução e determinando a remessa dos autos à contadoria 

do juízo.

O cálculo foi acostado á fl. 196.

As partes concordam com os valores apresentados pela contadoria do 

juízo (fl.197-v).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que as partes não discordaram dos valores apresentados 

pela contadoria do juízo, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

198/198-v, totalizando a importância de R$ 53.765,25 (cinquenta e três mil, 

setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetivado o depósito, intime-se a parte exequente para apresentar os seus 

dados bancários, bem como de seu patrono, para o depósito judicial do 

valor objeto da presente execução.

 OPORTUNIZO a patrona da parte autora indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

Por fim, quanto ao petitório de f. 195, Autorizo o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por fotocópia, 

que deverá ser atestada pela Secretária de Vara.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62570 Nr: 1398-45.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO GAZZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1398-45.2017.811.0085 (Código 62570)

Vistos.

1 - Ante o petitório de fls. 92/93, INTIME-SE a Autarquia demandada para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial 
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emanada, implantando o benefício previdenciário em face da parte autora, 

nos termos da sentença de fls. 81/82.

2 – Após, INTIME-SE a parte autora para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 83/89 no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Às providências.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58337 Nr: 548-25.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMP, MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº: 548-25.2016.811.0085 (Código 58337)

Vistos.

Considerando a apresentação das manifestações de fls. 73 e fl. 75, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20/02/2020, às 17h00min, face 

a ausência de data anterior na pauta.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57564 Nr: 180-16.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD, MLDR, APD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº: 180-16.2016.811.0085 (Código 57564)

 Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

De início, no que tange à preliminar de carência da ação aventada pela 

requer ida ( f ls .  55/56-v) ,  ante  a  ausênc ia  de prova 

essencial/indispensável, verifico que tal ilação se confunde com o mérito 

da ação, o que será analisado por ocasião da sentença.

Ademais, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, que a parte autora pugnou pela produção de 

prova testemunhal (fl. 65), ao passo que a parte requerida quedou-se 

inerte (fl. 67).

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: 1) houve mudança na situação 

financeira de quem os supre ou de quem recebe; e 2) adequação ao 

binômino necessidade/possibilidade.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2020, às 

16h30min.

INTIMEM-SE pessoalmente as partes para o pertinente depoimento 

pessoal.

INTIMEM-SE os causídicos quanto à designação da solenidade, 

consignando que deverão informar/intimar as testemunhas eventualmente 

arroladas, consoante o disposto no artigo 455, caput, do Código de 

Processo Civil.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51127 Nr: 1065-69.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN 

GUIRADO PRATES - OAB:OAB/MT 12.434, MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Processo n° 1065-69.2012.811.0085 (Código 51127)

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial de fls. 730/731, DETERMINO a 

intimação do Instituto de Perícias Científicas – IPC para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe este Juízo o início dos trabalhos periciais, que ora 

determino, ficando os honorários periciais ao encargo da parte requerida 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, ao final do 

trâmite processual.

DETERMINO à Serventia do Juízo para que encaminhe os quesitos 

apresentados nos autos, bem como intime-se a parte requerida para que 

forneça os materiais e/ou equipe de campo necessários à realização da 

sobredita perícia.

DETERMINO o sobrestamento dos autos pelo prazo de 150 (cento e 

cinquenta) dias, a contar do início da perícia, conforme item 5, da 

manifestação de fls. 712/714, sem prejuízo dos atos já deliberados.

CUMPRA-SE, com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52470 Nr: 1124-23.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ADAIANE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Processo nº: 1124-23.2013.811.0085 (Código 52470)

Vistos.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada por BANCO DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1697 de 1782



BRASIL em face de LUCIA ADAIANE CARVALHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Devidamente instada, a parte exequente transcorreu o prazo in albis para 

manifestação, conforme certidão de fl. 112.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O BREVE RELATÓRIO.

 DECIDO.

 Assim, considerando a concordância tácita em relação à impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado pela parte executada às fls. 

108/110, conforme certidão de fl. 112, HOMOLOGO o cálculo acostado à 

fl. 110-v dos autos, totalizando a importância de R$ 15.387,56 (quinze mil, 

trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

PROCEDA-SE com o levantamento dos valores excedentes, ora 

depositados à fl. 107-v, intimando-se a parte executada para apresentar a 

conta bancária de sua titularidade, se necessário.

INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63125 Nr: 139-78.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA AGUIAR, LUCIVANIA 

AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

MARIA HELENA DA SILVA AGUIAR o benefício de amparo social no 

importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do ajuizamento da 

ação, eis que a autarquia não deve ser penalizada pela mora do autor em 

ingressar com a ação. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60082 Nr: 1413-48.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO JOSÉ ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:OAB/DF 24.233, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT Nº 3056

 Processo nº 1413-48.2016.811.0085 (Código 60082)

Vistos.

Considerando o cumprimento da sentença, conforme manifestação de fls. 

116/118 e guia de recolhimento de fl. 118-v, PROCEDAM-SE aos atos 

necessários para a transferência dos valores depositados nos autos na 

conta informada às fls. 230/231, atentando-se para as determinações 

contidas na Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, INTIME-SE pessoalmente a parte autora acerca do levantamento 

dos aludidos valores.

No mais, em que pese as manifestações de fls. 232/233 e fls. 234/235, 

DETERMINO à Serventia do Juízo para que certifique-se eventual 

transcurso do prazo para o cumprimento da sentença, devidamente 

estipulado às fls. 112/114-v.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55980 Nr: 730-45.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 730-45.2015.811.0085 (Código 55980)

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para dar cabal prosseguimento ao feito, devendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 909-08.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA RIBEIRO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50.P.R.I.C.Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57559 Nr: 176-76.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE à contadoria deste 

juízo para elaboração de cálculo, nos moldes acima fixados.INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem sobre o referido cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Decorrido o prazo, requisite-se o pagamento por intermédio 

do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do 

artigo 535, §3º, do NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da 

Resolução n. 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO 

a intimação do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a 

liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas 

vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, 

OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o 

respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o 

levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35970 Nr: 1176-92.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANUSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm 

vindo diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos). Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO 

algum à parte ou a seu patrono (eis que apenas os honorários 

sucumbenciais e, se pactuados, os contratuais, são de titularidade do 

advogado). Dessa forma, determino a intimação do PATRONO da parte 

autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados 

bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao 

benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, 

agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte 

autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após, EXPEÇA-SE a 

respectiva requisição de pagamento, nos termos ora pugnados.Empós, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos, observando o respectivo quinhão das partes e 

atentando-se para as determinações contidas na Resolução nº 11/2014 

do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. 

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente acerca do levantamento dos 

valores elencados nos autos. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65436 Nr: 1248-30.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUSTAVO VARGAS, TELMA LUCIA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062 OAB/MT

 Processo nº 1248-30.2018.811.0085 (Código 65436)

Vistos.

Cessada a causa de impedimento desta Magistrada, passo a análise do 

feito.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65741 Nr: 1390-34.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro a prova inequívoca para a sua concessão.Nos termos do art. 6°, 

inc. VIII, do CDC, inverto o ônus da prova.DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador.CITE-SE o requerido, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo 

requerido na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 

344).CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro 
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de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64038 Nr: 571-97.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045

 Processo nº: 571-97.2018.811.0085 (Código 64038)

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor dos fatos não se encontra 

devidamente representado. Sendo assim, DETERMINO a intimação da 

causídica para que regularize a representação processual, no prazo de 

05 (cinco) dias, tendo em vista que não consta nos autos a respectiva 

procuração.

Com o transcurso in albis do prazo supramencionado, INTIME-SE 

pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, ou, informando 

não haver condições para tal, manifeste-se o desejo de se ver 

patrocinado por um advogado dativo, devendo o Senhor Oficial de Justiça 

certificar no momento da intimação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63286 Nr: 223-79.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIO LUIZ CASELANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 223-79.2018.811.0085 (Código 63286)

Vistos.

Considerando a proposta de acordo formulado pela autarquia-ré às fls. 

78/78-v, DETERMINO a intimação da parte autora para manifestar-se no 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

anuência tácita.

DETERMINO à Serventia do Juízo para que desentranhe a petição de fls. 

84/86, devendo ser substituídas por certidão, tendo em vista que não 

houve a apresentação de contestação pela parte requerida, devendo a 

nobre defesa se atentar ao protocolo de petições protelatórias.

Havendo desinteresse na composição amigável do litígio, devolva-se o 

prazo para apresentação de contestação pela parte requerida.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 131-04.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO a interdição da parte requerida 

LAIRTON BORGES DE SOUZA declarando-a relativamente incapaz, 

restando incapaz de praticar os seguintes atos sem curador que o 

represente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado e administrar os seus bens enquanto 

perdurar as causas ora consideradas para a interdição, nos termos do 

art. 4º, III, do Código Civil (alterado pela Lei 13.146/2015) e nomeio-lhe o 

curador o Sr. SEBASTIÃO BORGES DE SOUZA, que deverá prestar 

contas na forma do art. 84, § 4º, da Lei n. 13.146/2015.Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, três vezes, com intervalo 

de 10 dias.Sem custas e despesas processuais. Compareça o curador 

nomeado em cartório para a assinatura do termo de curador definitivo.Esta 

sentença servirá como mandado de Registro de Interdição ao Cartório de 

Registro Civil de Terra Nova do Norte – MT, devendo este proceder a 

informação da interdição no assento de nascimento do requerido sem 

custas e emolumentos por ser a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Terra Nova do Norte - 

MT, encaminhando a presente sentença. Poderá servir a sentença como 

ofício ao Cartório de Registro Civil de Terra Nova do Norte – 

MT.TRASLADA-SE cópia da sentença para os autos de n. 

1373-32.2017.811.0085 – Código 62535 e, após, proceda-se com o 

desapensamento.  CIENTIFIQUE-SE o Min is tér io  Públ ico 

Estadual.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 30734 Nr: 2687-67.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 Processo nº 2004/854 (Código 30734)

Vistos.

Considerando o petitório de fl. 185, DETERMINO que se designe data para 

a hasta pública, expedindo os editais de praça na forma dos artigos 886 e 

887, ambos do Novo Código de Processo Civil, ficando a leiloeira 

responsável pela confecção e publicação dos editais do leilão.

NOMEIO para a hasta pública do bem móvel submetido à constrição 

judicial, a leiloeira oficial - Cirlei Freitas Balbino da Silva - representante da 

empresa especializada Leilões Judiciais Serrano, a qual deverá ser 

intimada acerca da nomeação, para que, em anuindo com o encargo, 

manifestar sua aceitação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

FIXO o percentual de 05% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação 

a título de comissão à leiloeira, cujo valor deverá ser adimplido pelo 
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arrematante.

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT para 

que, com urgência, proceda-se com a averbação no registro do imóvel 

sob matrícula n. 16.868 do Livro 02, em nome do executado ANANIAS 

FRANCISCO DOS REIS, devendo ser aportado aos autos a derradeira 

matrícula averbada.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33507 Nr: 1004-24.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováve

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº 2006/29 (Código 33507)

Vistos.

Cuida-se de objeção de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE opostos pela 

parte executada MILTON JOSÉ TONIAZZO em desfavor do IBAMA – INST. 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. RENOVÁVEIS, alegando em 

síntese a nulidade da CDA.

A exceção foi acostada às fls. 49/60.

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Em que pese a presente objeção pela parte demandada, verifica-se que o 

meio utilizado não é o correto, pois a matéria posta pela ré exige dilação 

probatória. In casu, cabe a este juízo rejeitar tal objeção, em razão de a 

lide em voga, para ser analisada, requerer produção de provas, o que não 

se enquadra na via eleita, devendo a ré se valer dos meios recursais 

competentes.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO EXECUÇÃO. NECESSIDADE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. 1. A 

exceção de pré-executividade só tem lugar em questões de ordem 

pública, cognoscíveis de oficio pelo magistrado, sem necessidade de 

dilação probatória. 2. É inviável o manejo de exceção de pré-executividade 

para discussão acerca de eventual excesso de execução, questão que 

demanda comprovação nesse sentido. 3. Recurso desprovido. TJ-DF - 

A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  A G I  2 0 1 4 0 0 2 0 1 3 7 2 6 9  D F 

0013831-61.2014.8.07.0000 (TJ-DF)”

Dessa feita, REJEITO a objeção de pré-executividade de fls. 49/60, já que 

não é adequada para trazer à apreciação do Juízo matéria que carece de 

dilação probatória.

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 36936 Nr: 1102-04.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR GODOI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562 MT

 Processo nº: 1102-04.2009.811.0085 (Código 36936)

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado não se encontra 

devidamente representado. Sendo assim, DETERMINO a intimação da 

causídica para que regularize a representação processual, no prazo de 

05 (cinco) dias, tendo em vista que não consta nos autos a respectiva 

procuração.

Com o transcurso in albis do prazo supramencionado, INTIME-SE 

pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, ou, informando 

não haver condições para tal, manifeste-se o desejo de se ver 

patrocinado por um advogado dativo, devendo o Senhor Oficial de Justiça 

certificar no momento da intimação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38341 Nr: 902-60.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO TARTARI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVINO SCHILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 

341115

 Processo nº 902-60.2010.811.0085 (Código 38341)

Vistos.

Considerando que as partes demonstraram interesse na tentativa de 

conciliação (fls. 116/117 e fl. 118) e, visando a tentativa de conciliação 

entre as partes, que além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora 

deste juízo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 936-35.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...)Não verificando qualquer irregularidade a ser sanada ou necessidade 

de diligências, dou este processo como preparado e, portanto, ordeno que 

os pronunciados sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal de Júri 
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desta Comarca, cuja sessão será designada para o dia 06/03/2020, às 

13h00min.No mais, considerando que a acusação arrolou as testemunhas 

(fl. 188) em caráter de imprescindibilidade e, na hipótese do Oficial de 

Justiça certificar que a testemunha não foi encontrada no local indicado, 

DÊ-SE vista dos autos ao MPE para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, informe o novo endereço em que poderá ser localizada. Saliento 

que, não havendo a indicação do respectivo endereço, ou forneça 

endereço no qual resulte nova diligência frustrada, o julgamento será 

realizado normalmente na data aprazada, conforme artigo 461, §2º, do 

Código de Processo Penal.INTIME-SE pessoalmente o acusado e, se 

infrutífero, EXPEÇA-SE edital de intimação, com prazo de 05 (cinco) 

dias.INTIMEM-SE a defesa nomeada e as testemunhas arroladas para 

c o m p a r e c i m e n t o . C I E N T I F I Q U E - S E  o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o 

Estadual.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína Rebucci 

DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51495 Nr: 178-51.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 178-51.2013.811.0085 (Cód. 51495)

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Dessa forma, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, que as partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal indicando rol de testemunhas às fls. 10 e 150/151.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como ponto controvertido, a existência de dano moral e material 

em decorrência dos fatos descritos na exordial.

DEFIRO a oitiva das testemunhas arroladas às fls. 10 e 150/151.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2020, às 

14h00min.

INTIMEM-SE os causídicos quanto à designação da solenidade, 

consignando que deverão informar/intimar as testemunhas arroladas, 

consoante o disposto no artigo 455, caput, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51754 Nr: 444-38.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAULO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº: 444-38.2013.811.0085 (Código 51754)

Vistos.

DETERMINO à Serventia do juízo para que expeça-se certidão em favor 

do(a) advogado(a) nomeado(a) (fl. 50), a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, CUMPRA-SE o remanescente da sentença de fls. 91/99.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52133 Nr: 817-69.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:10.129 OAB/MT

 Processo n° 817-69.2013.811.0085 (Código 52133)

Vistos.

Considerando a apresentação do rol de testemunhas às fls. 218/219, 

DESIGNO o dia 20/02/2020, às 14h40min, para audiência de instrução, 

face a ausência de data anterior na pauta.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para o pertinente depoimento 

pessoal.

INTIMEM-SE os causídicos quanto à designação da solenidade, 

consignando que deverão informar/intimar as testemunhas arroladas (se 

houver), consoante o disposto no artigo 455, caput, do Código de 

Processo Civil.

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

comarca, DEPREQUE-SE a oitiva, assinalando o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para cumprimento, posto tratar-se de processo da META2.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53553 Nr: 622-50.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIO RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) Dessa forma, por não ter no presente caso ocorrido o instituto da 

prescrição INDEFIRO o petitório de fls. 103/104, pelo que DETERMINO o 

cumprimento remanescente da sentença prolatada às fls. 

97/101-v.Considerando a manifestação de fl. 109, verifica-se restar 

prejudicada a sua análise, tendo em vista a ausência de deliberação na 

sentença de fls. 97/101-v. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54507 Nr: 1201-95.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO GABIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº: 1201-95.2014.811.0085 (Código 54507)

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de FABIANO GABIATTI, devidamente qualificado, 

atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 155, parágrafo 4º, 

incisos I e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2016, conforme decisão de fl. 

54.

Resposta à acusação aportada às fls. 67/75.

Manifestação ministerial às fls. 76/76-v.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

No que concerne preliminares aventadas pela defesa, verificam-se que 

não merecem acolhidas, tendo em vista que se confunde com o mérito, 

dependendo da instrução probatória para sua análise, razão pela qual 

deixo para examiná-la por ocasião posterior.

Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da 

materialidade e indícios de autoria, conforme depoimento de testemunhas 

na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das causas 

ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 21/02/2020, às 

14h30min por ausência de vaga anterior na pauta.

INTIMEM-SE o réu, o advogado e as testemunhas arroladas para o 

comparecimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54571 Nr: 1244-32.2014.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NASCIMENTO MIGUEL - ESPÓLIO, 

SONIA MARIA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O, FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:OAB/MT 14.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Processo nº: 1244-32.2014.811.0085 (Código 54571)

Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, que a parte requerida pugnou pela colheita de prova 

testemunhal, conforme petitório de fl. 52.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) a nota promissória aportada à fl. 

21 foi adimplida antes do falecimento do de cujus? Houve a circulação da 

cártula?; b) qual a origem da nota promissória em testilha?

DEFIRO o depoimento da testemunha JOÃO MIGUEL SANCHES PERES. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2020, às 

16h10min.

INTIMEM-SE as partes para o pertinente depoimento pessoal.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 221-17.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Processo n° 221-17.2015.811.0085 (Código 55060)

Vistos.

Considerando a apresentação do rol de testemunhas às fls. 309/310 e fls. 

312/312-v, DESIGNO o dia 20/02/2020, às 15h30min, para audiência de 

instrução, face a ausência de data anterior na pauta.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para o pertinente depoimento 

pessoal.

INTIMEM-SE os causídicos quanto à designação da solenidade, 

consignando que deverão informar/intimar as testemunhas arroladas (se 

houver), consoante o disposto no artigo 455, caput, do Código de 

Processo Civil.

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

comarca, DEPREQUE-SE a oitiva, assinalando o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para cumprimento, posto tratar-se de processo da META2.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57401 Nr: 103-07.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVEIRA FALCÃO, CLAUDIOMIRO SILVEIRA 

FALCÃO, CLAUDINO FALCÃO, MILTON SILVEIRA FALCÃO, EMILIANA 

ALVES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 (...) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2020, 
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às 13h30min.INTIMEM-SE os causídicos quanto à designação da 

solenidade, consignando que deverão informar/intimar as testemunhas 

arroladas, consoante o disposto no artigo 455, caput, do Código de 

Processo Civil.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de 

janeiro de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60340 Nr: 100-18.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELMIRO PEDROSO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da parte embargante, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.TRASLADA-SE cópia desta 

sentença aos autos de Código 50874.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que não 

restou demonstrado a condição de hipossuficiente, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios ao embargado, os quais fixo em 10 

% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

NCPC.P.R.I.C.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 

2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 606-91.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:OAB/MT Nº 

13128

 Pelo exposto, porque a lei determina que o benefício da assistência 

judiciária gratuita deve ser concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não tem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família, à míngua de quaisquer outras 

evidências de que indiquem que tal afirmação não é verdadeira, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente impugnação e mantenho o benefício nos 

termos em que foi concedido.Afastada as preliminares aventadas, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Na mesma 

oportunidade, considerando as modificações trazidas com o advento do 

Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.Após, decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.Janaína 

Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65230 Nr: 1150-45.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELY DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, PAULO HENRIQUE PASCOAL, APARECIDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1150-45.2018.811.0085 (Código 65230)

Vistos.

Considerando que houve pedido idêntico nos autos n. 

912-26.2018.811.0085 – Código 64712, DETERMINO à Serventia do Juízo 

para que certifique-se o endereço localizado naqueles autos.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, CUMPRA-SE a decisão inicial 

(fls. 44/44-v).

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço da parte 

requerida, INTIME-SE a parte autora para manifestar, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60677 Nr: 275-12.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Processo nº: 275-12.2017.811.0085 (Código 60677)

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de EDIVALDO APARECIDO DA SILVA, devidamente 

qualificado, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 14 da Lei 

10.826/03.

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2017, conforme decisão de fls. 

35/35-v.

Resposta à acusação aportada às fls. 52/64.

Manifestação ministerial às fls. 73/73-v.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Considerando que não foi aventada nenhuma preliminar pela defesa do 

increpado, verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimento de 

testemunhas na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 21/02/2020, às 

08h40min por ausência de vaga anterior na pauta.

INTIMEM-SE o réu, o advogado e as testemunhas arroladas para o 

comparecimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1704 de 1782



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 62-69.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK RAIAM DE SOUZA VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Processo nº: 62-69.2018.811.0085 (Código 62892)

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de PATRIK RAIAM DE SOUZA VENANCIO, devidamente 

qualificado, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 155, c/c 

artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 05 de março de 2018, conforme decisão de fl. 

26.

Resposta à acusação aportada às fls. 38/41.

Manifestação ministerial às fls. 45/45-v.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Considerando que não foi aventada nenhuma preliminar pela defesa do 

increpado, verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimento de 

testemunhas na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 21/02/2020, às 

10h15min por ausência de vaga anterior na pauta.

INTIMEM-SE o réu, o advogado e as testemunhas arroladas para o 

comparecimento.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67692 Nr: 748-27.2019.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TOMIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18.013 MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 Carta Precatória nº: 748-27.2019.811.0085 (Código 67692)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 29, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 21/02/2020, às 14h15min, face a ausência de data 

anterior na pauta.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a redesignação da 

audiência.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 09 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67947 Nr: 824-51.2019.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GLADKI PETRENKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18.506 MT, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574

 Carta Precatória nº: 824-51.2019.811.0085 (Código 67947)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 36, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 21/02/2020, às 13h50min, face a ausência de data 

anterior na pauta.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a redesignação da 

audiência.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 09 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62327 Nr: 1206-15.2017.811.0085

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF, EFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº. 1206-15.2017.811.0085 (Código 62327)

Vistos.

Inicialmente, no que diz respeito a preliminar arguida na defesa prévia de 

fls. 52/53, observo que se confunde com o mérito, dependendo da 

instrução probatória para sua análise, razão pela qual deixo para 

examiná-la por ocasião da sentença.

Verifico estarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, 

conforme elementos de informação constantes nos autos, principalmente 

nas declarações colhidas na fase policial. Portanto, DESIGNO a audiência 

em continuação para o dia 20/02/2020, às 17h40min por ausência de vaga 

anterior na pauta, com fundamento no artigo 186, §4º, do ECA.

INTIMEM-SE o advogado nomeado e as testemunhas arroladas para 

comparecerem à solenidade aprazada.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 936-35.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO APARECIDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVINO APARECIDO CAMPOS, Cpf: 

84111003168, Rg: 1184537-6, Filiação: Sebastiana Alexandrina Campos e 
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José de Paula Campos, data de nascimento: 23/01/1975, brasileiro(a), 

natural de Guaira-PR, convivente, comerciante, Telefone (66) 9912-5960. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(s) Réu(s) DIVINO APARECIDO CAMPOS, acima 

qualificado, ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, designada para o dia 

06 de março de 2020, às 13h00min, á qual se realizará na Sala de 

Audiências, no Edifício do Fórum, sito a Av. Cloves Felicio Vetoratto Bairro, 

nº 1000, nesta cidade de Terra Nova do Norte/MT.

Resumo da Inicial: " O réu Divino Aparecido Campos, foi denunciado pelo 

Ministério Público Estadual, como incurso nas penas do artigo 121 "caput" 

§2º, incisos II e IV (traição) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Codigo Penal, 

pelo fato acontecido no dia 02 de outubro de 2010, por volta das 

21h00min, no Bar/Boracharia, localizado na 5ª Agrovila, Zona Rural, 

pertencentes a este município e Comarca de Terra Nova do Norte/MT, 

onde o acusado conhecido como "DIVINO BORRACHEIRO" tentou contra a 

vida da vitíma Paulo Adelar Freitag, vulgo "COLA", desferindo no mesmo, 

03 (três) golpes de arma branca, que apenas não foram as a causa 

eficiente de sua morte por circunstâncias alheias á sua vontade.

Despacho/Decisão: (...) DEFIRO o depoimento das testemunhas arroladas 

pela acusação, até o limite de cinco, nos termos do artigo 422 do Código 

de Processo Penal.Não verificando qualquer irregularidade a ser sanada 

ou necessidade de diligências, dou este processo como preparado e, 

portanto, ordeno que os pronunciados sejam submetidos ao julgamento 

pelo Tribunal de Júri desta Comarca, cuja sessão será designada para o 

dia 06/03/2020, às 13h00min.No mais, considerando que a acusação 

arrolou as testemunhas (fl. 188) em caráter de imprescindibilidade e, na 

hipótese do Oficial de Justiça certificar que a testemunha não foi 

encontrada no local indicado, DÊ-SE vista dos autos ao MPE para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe o novo endereço em que 

poderá ser localizada. Saliento que, não havendo a indicação do 

respectivo endereço, ou forneça endereço no qual resulte nova diligência 

frustrada, o julgamento será realizado normalmente na data aprazada, 

conforme artigo 461, §2º, do Código de Processo Penal.INTIME-SE 

pessoalmente o acusado e, se infrutífero, EXPEÇA-SE edital de intimação, 

com prazo de 05 (cinco) dias.INTIMEM-SE a defesa nomeada e as 

testemunhas arroladas para comparecimento.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público Estadual.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvana Lazaroto, digitei.

Terra Nova do Norte, 10 de janeiro de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66138 Nr: 156-80.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 16071, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ 

MT

 Certifico que nesta data, por volta das 16h50min., entrei em contato com a 

Loja de Móveis Galvan, nesta Cidade de Terra Nova do Norte - MT e pela 

sra. Claudete Teixeira Galvan, (sócia-proprietária) fui informado que a 

empresa não possui as imagens das câmaras de segurança referentes 

aos dias 24 e 25 de dezembro de 2018, tendo em vista que as mesmas só 

ficam armazenadas por breve período de tempo. Certifico igualmente que 

pela presente procedo nova intimação da defesa do acusado Pablo Alves 

da Silva, para apresentar suas alegações finais, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57564 Nr: 180-16.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD, MLDR, APD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA e REQUERIDA nos termos do art. 455 do CPC, para 

comparecer(em) á AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes 

autos para o dia 20/02/2020 com início às 16:30 horas, consignando ainda 

que a intimação da(s) parte(s) será realizada na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) (Art. 334, § 3º do CPC, bem como das suas TESTEMUNHAS 

no caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC), 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51495 Nr: 178-51.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

20/02/2020 com início às 14:00 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC), dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52133 Nr: 817-69.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:10.129 OAB/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA(S) e parte(s) REQUERIDA(S), nos termos do art. 455 do 

CPC, para comparecer(em) á AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos 

presentes autos para o dia 20/02/2020 com início às 14:40 horas, 

consignando ainda que a intimação das parte(s) AUTORA E REQUERIDA, 

será realizada na pessoa do seu advogado Art. 334, § 3º do CPC), BEM 

COMO, das suas TESTEMUNHAS, no caso de audiência de instrução e 

julgamento (artigo Art. 455 do CPC), dispensando-se a intimação do juízo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1706 de 1782



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54571 Nr: 1244-32.2014.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NASCIMENTO MIGUEL - ESPÓLIO, 

SONIA MARIA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O, FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:OAB/MT 14.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA e REQUERIDA nos termos do art. 455 do CPC, para 

comparecer(em) á AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes 

autos para o dia 20/02/2020 com início às 16:10 horas, consignando ainda 

que a intimação da(s) parte(s) será realizada na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) (Art. 334, § 3º do CPC, bem como das suas TESTEMUNHAS 

no caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC), 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 221-17.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA(S) e parte(s) REQUERIDA(S), nos termos do art. 455 do 

CPC, para comparecer na AUDIÊNCIA de JUSTIFICAÇÃO, designada nos 

presentes autos para o dia 20/02/2020 com início às 15:30 horas, 

consignando ainda que a intimação das parte(s) AUTORA E REQUERIDA, 

será realizada na pessoa do seu advogado Art. 334, § 3º do CPC), BEM 

COMO, das suas TESTEMUNHAS, no caso de audiência de instrução e 

julgamento (artigo Art. 455 do CPC), dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57401 Nr: 103-07.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVEIRA FALCÃO, CLAUDIOMIRO SILVEIRA 

FALCÃO, CLAUDINO FALCÃO, MILTON SILVEIRA FALCÃO, EMILIANA 

ALVES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

20/02/2020 com início às 13:30 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC), dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59824 Nr: 1273-14.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO ANTONIO GUARIENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILVO ANTONIO GUARIENTI, Cpf: 

44208022191, Rg: 715.346, Filiação: Aladir Maria Guarienti e Walter Ely 

Guarienti, data de nascimento: 20/03/1968, brasileiro(a), natural de Dr.m. 

Cardoso-RS, casado(a), serviços gerais, Telefone 84374120. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo nº 1273-14.2016.811.0085 – Código 

59824Decisão.Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual contra Nilvo Antonio Guarienti, dando-o como incurso nas penas 

do art. 304, do Código de Trânsito Brasileiro.Em que pese tratar-se de 

crime de menor potencial ofensivo, considerando que o denunciado 

encontra-se em lugar incerto e desconhecido, bem como considerando a 

vedação da citação editalícia no Juizado Especial (artigo 18, § 2º, da Lei 

n.º 9.099/95), DEFIRO o requerimento ministerial, devendo o feito ser 

redistribuído junto à Justiça Comum.Ante a existência de prova da 

materialidade e de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia 

ofertada em face do acusado NILVO ANTONIO GUARIENTI, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia, por 

satisfazer os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.Cite-se 

o acusado, por edital, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência do parágrafo 

segundo do artigo 396-A do Código de Processo Penal.ATENDAM-SE in 

totum os requerimentos da cota ministerial (fl. 37), eis que OS 

DEFIRO.Comunique-se o recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 1.373, 

inciso III, da CNGC).]Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Terra Nova do 

Norte, 15 de agosto de 2019.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvana Lazaroto, digitei.

Terra Nova do Norte, 09 de janeiro de 2020

Ercílio Giacomel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54488 Nr: 1190-66.2014.811.0085

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13.128-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fls. 135-137, 

foram protocolados TEMPESTIVAMENTE pela parte autora.

CERTIFICO ainda, que nos temos da legislação processual vigente, intimo a 

parte REQUERIDA, para querendo, manifestar-se acerca dos mesmos no 

prazo legal.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000632-04.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. L. (REQUERENTE)

A. C. F. L. (REQUERENTE)

A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE - MT TERMO DE GUARDA PROVISÓRIA PROCESSO: 

1000632-04.2019.8.11.0085 Compareceu (ceram) na secretaria da Vara 

Única da Comarca de Terra Nova do Norte -MT, o(a,s) Sr.(a,s) 

REQUERENTE: ADELAR LUCATELLI, brasileiro, solteiro, autônomo, 

portador do Registro Geral nº 546121 SSP/MT , CPF sob nº 

394.028.271-53, residente e domiciliado na Rua Turmalina, nº 74, Bairro 

União, CEP:78.505-000 em Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, 

telefone (66) 9. 9912-2078, a quem o(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito deferiu a 

GUARDA PROVISÓRIA da(o, s) criança(s) ANA CLARA FERNANDES 

LUCATELLI, brasileira, estudante, menor, nascida em 10/07/2009, 

portadora do Registro Geral nº 3276740-4 SSP/MT, CPF sob nº 

069.235.131-03 e MARIA LUIZA FERNANDES LUCATELLI, brasileira, 

estudante, menor, nascida em 02/12/2010, portadora do Registro Geral nº 

327.67412 SSP/MT , CPF sob nº 069.235.331-39 Conforme decisão, parte 

dipositiva abaixo transcrita, comprometendo-se a bem e fielmente 

desempenhar o encargo que lhe foi confiado, declarando-se ciente das 

obrigações que lhe(s) são impostas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente-ECA (Lei n. 8.069/90) e demais legislação em vigor. E, para 

constar, lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai devidamente 

assinado. DECISÃO/PARTE DISPOSITIVA "... DEFIRO ao requerente 

ADELAR LUCATELLI, devidamente qualificado na exordial, a guarda 

provisória das menores ANA CLARA FERNANDES LUCATELLI e MARIA 

LUIZA FERNANDES LUCATELLI, prestando-se o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, nos termos do art. 32 c/c art. 33, § 2º, 

do ECA. ... " TERRA NOVA DO NORTE-MT, 28 de novembro de 2019 

A s s i n a d o  E l e t r o n i c a m e n t e  J u í z a  d e  D i r e i t o 

_____________________________________ Compromissado(a,s ) 

Genitor

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000922-19.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA TASSINO OAB - SP313160 (ADVOGADO(A))

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000922-19.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): EDGAR BARBOSA DA SILVA RÉU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Considerando que o 

CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à 

pessoa natural basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo 

desnecessária a produção de provas de hipossuficiência financeira. A 

alegação presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por 

prova em contrário produzida pela parte adversa ou em razão de 

investigação feita de ofício pelo juiz. Sendo assim, considerando que a 

parte autora juntou declaração de hipossuficiência financeira, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Almeja a parte requerente a concessão de tutela antecipada de seu 

pedido para ser agraciada com o benefício de auxílio-doença a que julga 

fazer direito logo no início da demanda. No que tange à tutela de urgência, 

não vislumbrei nos autos os elementos necessários à sua concessão, 

posto que ausente a demonstração de elementos probatórios nos autos 

para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, a probabilidade 

do direito, bem como que há risco de dano, conforme preceitua o caput do 

artigo 300 do CPC. Ademais, trata-se de benefício que tem caráter 

alimentar, portanto, irreversível. De modo que, se posteriormente por meio 

de dilação probatória for comprovado que a autora não faz jus ao 

benefício em questão, sairá a União com o prejuízo irrecuperável. De mais 

a mais, em demandas como essas, as provas colacionadas devem ser 

suficientes a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, o 

que não é o caso, pois, para aferir se a parte autora tem o direito que 

alega, provas deverão ser colhidas, em especial, a realização da perícia 

médica. Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, 

entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso 

os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser 

revisto. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Concordando o 

perito quanto ao valor dos honorários arbitrados, requisite-se o seu 

pagamento nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pela Sra. Gestora Judiciária. Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistente 

técnico. Após a apresentação de quesitos pela parte autora, intime-se o 

especialista para que designe data para realização da perícia, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo os seguintes quesitos apresentados pelo juízo: 1. Qual (is) a 

(s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 
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atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. 10. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? 12. O 

(a) periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 

(osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) 

e ou contaminação por radiação? Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, 

dos quesitos da parte autora e do juízo, bem como dos documentos 

necessários e os quesitos da parte requerida (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora. Tendo em vista o 

teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Assim, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. No mesmo ato, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000001-26.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): VALDIR BALESTRIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL ajuizada por VALDIR BALESTRIN em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Firmada a competência deste juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente exordial. Considerando que o CPC 

dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, subentende-se que, à pessoa natural 

basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária 

a produção de provas de hipossuficiência financeira. A alegação 

presume-se verdadeira, admitindo-se, contudo, que cesse por prova em 

contrário produzida pela parte adversa ou em razão de investigação feita 

de ofício pelo juízo. Sendo assim, considerando que a parte autora juntou 

declaração de hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC. No que 

tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

elementos probatórios nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, a probabilidade do direito, bem como que há risco de 

dano, conforme preceitua o caput do artigo 300 do CPC. In casu, a 

probabilidade do direito e o risco de dano, ao menos no presente momento 

não foram demonstrados de maneira robusta no bojo dos autos, posto que 

a prova documental colacionada indubitavelmente necessita de maior 

dilação probatória para a análise da verossimilhança da alegações da 

parte requerente. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região, exposto no seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é admissível início de 

prova material quando não corroborada por prova testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade rural, nos termos do § 

3º, do art. 55, da Lei 8.213/91. 2. De acordo com jurisprudência deste 

Tribunal, a aposentadoria rural por idade será concedida mediante prova 

suficiente ou início razoável de prova material do exercício de atividade 

rural, corroborada por prova testemunhal. Precedentes. 3. Inexistente nos 

autos prova suficiente do exercício da atividade rural do autor, impossível 

se torna a antecipação da tutela antes da produção da prova testemunhal, 

em face da ausência de um dos seus requisitos, qual seja, a 

verossimilhança da alegação. 4. Agravo a que se dá provimento. (TRF 1, 

Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, 

Órgão julgador SEGUNDA TURMA, Fonte e-DJF1 DATA:01/07/2011 

PAGINA:34, Data da Decisão 18/05/2011, Data da Publicação 01/07/2011)” 

Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic standibus. 

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, INTIME-SE o autor para 

apresentação de impugnação. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000678-18.2019.8.11.0109. 

IMPETRANTE: RONALDO LIMA SALUSTIANO IMPETRADO: DELEGACIA DE 

POLÍCIA DE TERRA NOVA DO NORTE Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança com Pedido Liminar impetrado por RONALDO LIMA 

SALUSTIANO, em face do DELEGADO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DA 

DELEGACIA DE TERRA NOVA DO NORTE – MT, senhor SÉRGIO RIBEIRO 

ARAÚJO, objetivando, liminarmente, a restituição do veículo caminhão 

MERCEDES BENS/AXOR 2540, COR BRANCA, PLACA NJB 4626, CHASSI 

9BM9584618B599097, RENAVAM 0969620489, e o SEMI-REBOQUE, 

PLACA NJB 4686, CHASSI 9EP07133081002761, RENAVAN 969622414, 

apreendido pela autoridade policial. Alega o impetrante, em síntese ter 

comprado o referido veículo por intermédio de contrato verbal, sendo que, 

no dia 09.10.2019, realizou um frete de madeiras, tipo lascas de Itaúba, 

revendidas ao Senhor José Peres Duran, proprietário da Fazenda Pontal. 

Aduz que, na ocasião, o veículo foi apreendido sob a alegação de que a 

madeira não possuía nota fiscal, contudo, a referida acusação não 

prospera, tendo em vista que possui a Nota Fiscal da carga. Sustenta que 

o antigo proprietário realizou denúncia dando conta que o impetrante 

estaria transportando madeira duvidosa, razão pela qual os policiais 

diligenciaram à Fazenda Pontal, sendo informado pelo autor, na ocasião, 

que a nota fiscal havia sido encaminhada ao e-mail da Secretária do 

comprador da madeira, todavia, os policiais não aceitaram esperar a 
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comprovação do alegado e efetuaram a apreensão do bem. Argui ter 

apresentado as notas fiscais poucas horas depois da apreensão, 

contudo, o bem apreendido não lhe foi restituído. A inicial foi distribuída no 

foro da Comarca de Marcelândia, o qual reconheceu sua incompetência 

absoluta e remeteu os autos para este juízo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Verifico 

que a hipótese é de indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. 

Conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o 

mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso posto em 

juízo, busca o impetrante a restituição do veículo caminhão MERCEDES 

BENS/AXOR 2540, COR BRANCA, PLACA NJB 4626, CHASSI 

9BM9584618B599097, RENAVAM 0969620489, e o SEMI-REBOQUE, 

PLACA NJB 4686, CHASSI 9EP07133081002761, RENAVAN 969622414, 

apreendido pela autoridade policial em Procedimento Investigatório. 

Entretanto, a legislação processual penal prevê procedimento próprio ao 

pedido do impetrante, interessado na restituição de coisas apreendida, 

conforme artigos 119 e 120 do CPP, in verbis: Art. 119. As coisas a que 

se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, 

mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se 

pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Art. 120. A restituição, 

quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, 

mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante. § 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição 

autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 

(cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o 

incidente. § 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a 

autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder 

de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, 

em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias 

para arrazoar. § 3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o 

Ministério Público. § 4o Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro 

dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito 

das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, 

se for pessoa idônea. § 5o Tratando-se de coisas facilmente 

deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o 

dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for 

pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. Assim, havendo 

procedimento próprio para o pedido formulado pelo impetrante, a via eleita 

esbarra na Súmula 267, do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de 

segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Neste 

sentido a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIRECIONAMENTO 

INCORRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não obstante cabível, em 

tese, o manejo de mandado de segurança em face do ato que dilata o 

prazo para conclusão do inquérito policial, afigura-se incorreto direcionar 

a impetração contra o Delegado de Polícia Federal, responsável tão 

somente por requerer tal dilação. 2. O pedido de restituição de coisas 

apreendidas há de ser formulado em incidente específico, nos termos do 

art. 120 do CPP, não cabendo a discussão da questão em sede de 

mandado de segurança, sob pena de vulgarizar a utilização de tão 

importante remédio constitucional (TRF-4 - ACR: 50213825220144047201 

SC 5021382-52.2014.404.7201, Relator: SIMONE BARBISAN FORTES, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

18/02/2015) APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

APREENSÃO DE BENS OBJETO DE SUPOSTO USO EM CRIME - INQUÉRITO 

POLICIAL - PEDIDO DE LIBERAÇÃO - MANDANDO DE SEGURANÇA - 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA. 1. Não há violação a direito líquido 

e certo quando da negativa de liberação de bens apreendidos em virtude 

da instauração de inquérito policial para apuração de crimes. 2. Em 

respeito aos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, a competência 

para decidir sobre o direito do proprietário de bens apreendidos utilizados 

em inquérito policial é do Juízo criminal ou da própria autoridade policial, em 

caso de arquivamento do inquérito. (TJMG - Apelação Cível 

1.0428.15.002195-7/001, Relator Des. Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 01/02/2018, publicação em 27/02/2018). MANDADO DE 

SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – 1. PRELIMINAR 

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO 

PRESENTE MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – 

INSUBSISTÊNCIA – SUPOSTA LESÃO A DIREITO QUE NÃO PODE SER 

AFASTADA DA APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – 

PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CONSTRITADO – 

IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO CONFISCO PARA O 

DESLINDE DO PROCESSO – 3. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A despeito da 

decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar 

recurso específico [apelação], a jurisprudência tem admitido, em situações 

excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a 

ocorrência de dano de difícil reparação. 2. Verificado o interesse na 

apreensão do veículo para a elucidação do crime e o deslinde do 

processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a 

manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 

do Código de Processo Penal. 3. Segurança denegada. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 

02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018 (TJ-MT - CÂMARAS CRIMINAIS 

REUNIDAS: 10044600620188110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 02/08/2018, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS 

REUNIDAS, Data de Publicação: 07/08/2018). Por outro lado, sendo o 

procedimento em questão de natureza cautelar, cabe a apresentação do 

pleito à autoridade policial e, negada a restituição, cabe o ajuizamento da 

medida na esfera criminal de forma preventiva, ainda que não tenha sido 

instaurada ação penal, não cabendo o manejo da ação mandamental na 

esfera cível. Posto isto, INDEFIRO a inicial com fulcro no art. 330, inc. III, do 

CPC, em vista da ausência de interesse processual do impetrante na 

modalidade adequação. Isento de custas e honorários, a teor do disposto 

no art. 25, da Lei nº 12.016 de 2009. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-28.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE STERN BOENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 18/04/2019 

às 17h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-55.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON LUIZ RIZZIERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 
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56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 22/08/2019 

às 17h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-55.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON LUIZ RIZZIERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 22/08/2019 

às 17h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000032-17.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR VERARDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000032-17.2018.8.11.0085. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem delongas, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso III e VI, do CPC. Diante disso, não resta outra alternativa 

senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-80.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO OMAR SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLI MACEDO MELO OAB - MT20031/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000086-80.2018.8.11.0085. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em 

todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-59.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA LARISSE BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000111-59.2019.8.11.0085. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta 

senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em 

todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO 

até o cumprimento integral do acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, 

inciso II, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Com o decurso do prazo para 

cumprimento do acordo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento definitivo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000278-13.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO CARNEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do requerido acerca do cálculo atualizado dia 08/01/2020 no 

valor de R$ 5.728,78, para pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31587 Nr: 259-78.2005.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT, PAULO ROGÉRIO T. DE MAEDA - OAB:OAB 

- PR 20.912
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 Autos n° 2005/54 – Código 31587

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 168-v, suspendendo o feito pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, INTIME-SE a requerente 

para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60621 Nr: 240-52.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO SANTOS BRITO, ISADORA RIBEIRO 

VIANA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 Processo nº: 240-52.2017.811.0085 (Código 60621)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a manifestação dos autores do fato às 

fls. 70/70-v. Pois bem.

 De acordo com o art. 225, §3º, da CF, verifica-se que “as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Consagra este dispositivo a independência das sanções ambientais na 

seara civil, penal e administrativa, tendo em vista que um mesmo fato 

lesivo pode dar origem a processos administrativo e judicial, que poderão 

culminar com a aplicação das sanções nas três esferas: administrativa, 

civil e penal, reconhecendo, de fato, o caráter autônomo das sanções.

Nesse sentido, DETERMINO a expedição de Carta Precatória ao Juízo de 

Peixoto de Azevedo/MT com a finalidade de designar audiência para 

proposta de composição civil, conforme manifestação ministerial de fls. 

32/32-v.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35631 Nr: 826-07.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES DA SILVA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BELTRÃO GOMES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/126 (Código 35631)

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para dar cabal prosseguimento ao feito, devendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37057 Nr: 1077-88.2009.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA JUDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - 

OAB:178033/SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/SP

 Processo nº 2009/104 (Código 37057)

Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 160, PROCEDAM-SE aos atos 

necessários para a transferência dos valores depositados nos autos na 

conta informada, atentando-se para as determinações contidas na 

Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, INTIME-SE pessoalmente a parte autora acerca do levantamento 

dos aludidos valores, bem como para requerer o que de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Havendo manifestação e/ou transcorrido o prazo in albis, voltem-me os 

autos conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-58.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BARBOSA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 09h00min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000326-59.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ARROIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 09h10min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-43.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELCIO PEREIRA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 09h20min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-13.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AMAURI FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 09h30min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-46.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SOARES RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 09h40min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-14.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CHAVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 09h50min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-10.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUCAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 10h00min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO BAZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 10h10min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000997-82.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J N DE ARAUJO MADEIRAS - ME (RÉU)

JOSE NILSON DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1000997-82.2019.8.11.0077 

DESPACHO Vistos, etc. Da detida análise dos autos, observa-se que o 

autor da ação não requereu a concessão dos benefícios da Justiça 

gratuita, tampouco recolheu as custas e despesas processuais. Diante 

disso, determino a intimação da parte autora para que comprove o 

recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 19 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001003-89.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1001003-89.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. A parte autora 

requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: 1) ingressou simultaneamente com 04 (quatro) ações 

judiciais nº 1001000-37.2019.8.11.0077, 1001001-22.2019.8.11.0077, 

1001002-07.2019.8.11.0077 e 1001003-89.2019.8.11.0077; 2) afirma que 

tem como renda apenas pensão por morte rural de um salário mínimo, mas 

já há vários anos existem diversos descontos mensais consignados em 

folha de pagamento, então como sobrevive por tanto tempo com tão pouco 

dinheiro?; 3) juntou aos autos conta de energia elétrica no valor de R$ 

202,68, que demonstra consumo extremamente elevado para alguém que 

se diz pobre. Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, 

afastando assim a presunção relativa emanada da declaração de 

hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 99, 

§2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Vila Bela da Santíssima Trindade, data da 

assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001001-22.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1001001-22.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO RÉU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A parte autora requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: 1) ingressou simultaneamente com 04 (quatro) ações judiciais 

nº  1001000-37.2019.8.11.0077,  1001001-22 .2019.8 .11 .0077 , 

1001002-07.2019.8.11.0077 e 1001003-89.2019.8.11.0077; 2) afirma que 

tem como renda apenas pensão por morte rural de um salário mínimo, mas 

já há vários anos existem diversos descontos mensais consignados em 

folha de pagamento, então como sobrevive por tanto tempo com tão pouco 

dinheiro?; 3) juntou aos autos conta de energia elétrica no valor de R$ 

202,68, que demonstra consumo extremamente elevado para alguém que 

se diz pobre. Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, 

afastando assim a presunção relativa emanada da declaração de 

hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 99, 

§2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Vila Bela da Santíssima Trindade, data da 

assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001000-37.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1001000-37.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO RÉU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A parte autora requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: 1) ingressou simultaneamente com 04 (quatro) ações judiciais 

nº  1001000-37.2019.8.11.0077,  1001001-22 .2019.8 .11 .0077 , 

1001002-07.2019.8.11.0077 e 1001003-89.2019.8.11.0077; 2) afirma que 

tem como renda apenas pensão por morte rural de um salário mínimo, mas 

já há vários anos existem diversos descontos mensais consignados em 

folha de pagamento, então como sobrevive por tanto tempo com tão pouco 

dinheiro?; 3) juntou aos autos conta de energia elétrica no valor de R$ 

202,68, que demonstra consumo extremamente elevado para alguém que 

se diz pobre. Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, 

afastando assim a presunção relativa emanada da declaração de 

hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 99, 

§2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Vila Bela da Santíssima Trindade, data da 

assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001002-07.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1001002-07.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. A parte autora 

requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: 1) ingressou simultaneamente com 04 (quatro) ações 

judiciais nº 1001000-37.2019.8.11.0077, 1001001-22.2019.8.11.0077, 

1001002-07.2019.8.11.0077 e 1001003-89.2019.8.11.0077; 2) afirma que 

tem como renda apenas pensão por morte rural de um salário mínimo, mas 

já há vários anos existem diversos descontos mensais consignados em 

folha de pagamento, então como sobrevive por tanto tempo com tão pouco 

dinheiro?; 3) juntou aos autos conta de energia elétrica no valor de R$ 

202,68, que demonstra consumo extremamente elevado para alguém que 

se diz pobre. Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, 

afastando assim a presunção relativa emanada da declaração de 

hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 99, 

§2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Vila Bela da Santíssima Trindade, data da 

assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000181-03.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ESPINOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 10h30min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000235-66.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE VIEIRA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito. PERÍCIA MÉDICA Para o dia 1º de fevereiro de 

2020 (sábado), a partir das 10h20min, na sede do Fórum local. Para 

constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor 

Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001014-21.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ZILCLEIA CARMO SILVA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDER MARCIO FERNANDES LEITE OAB - MT26025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI PROFETA DA CRUZ (RÉU)

JOEDSON FRANCISCO (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo PJE nº: 

1001014-21.2019.8.11.0077 Requerente: Zilcléia Carmo Silva da Cruz 

Requerente: Joaci Profeta da Cruz DESPACHO Vistos, etc. Defiro à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por Zilcléia Carmos Silva da Cruz em 

desfavor de Joaci Profeta da Cruz e Joedson Francisco, na qual pretende 

a parte autora a concessão de tutela antecipada consistente na 

reintegração de posse de parte do imóvel rural com área superficial de 32 

alqueires, localizado no Projeto de Assentamento São Pedro/Cambará, 

neste Município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Segundo narra, a 

autora detém a posse do imóvel mencionado desde o ano de 2008 e que, 

em meados do mês de julho do ano de 2019, o requerido Joaci adentrou 

nos fundos da área esbulhada, desmatou uma parte de vegetação nativa 

e iniciou a construção de um barraco e, em 27 de outubro de 2019, o 

mesmo requerido levou seu filho Joedson Francisco e sua esposa à 

propriedade para que passassem a residir no barraco construído, os 

quais se opuseram a deixar o lugar após tentativas de resolução 

consensual do impasse. Compulsando os autos, verifico não haver 

conjunto probatório suficiente para análise do pedido liminar, vez que não 

demonstrado com clareza o exercício da posse da autora, bem como por 

ausência de maior prova quanto a ocorrência do esbulho, razão pela qual 

designo audiência de justificação prévia para o dia 06/02/2020, às 

15h30min. Nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, cite-se o 

réu para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde que o 

faça por intermédio de advogado. O prazo para contestar, de 15 dias, 

contar-se-á a partir da intimação da decisão que deferir ou não a liminar 

(art. 564 do Código de Processo Civil). Determino a associação/vinculação 

do presente feito no Sistema PJE com os autos de nº 

1000861-85.2019.8.11.0077, por lhes serem comum o pedido e/ou causa 

de pedir, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes, o que faço 

nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Às providências. 

Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 07 de Janeiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000870-47.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DAS PARTES Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito para intimar as 

partes para manifestarem acerca do relatório psicossocial (Id. 27881481), 

no prazo de 15 dias, em conformidade as ordens de serviço nº. 01/2008 e 

01/2017 deste juízo. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000870-47.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, fica designada a audiência de conciliação do presente feito 

para o dia 07 de fevereiro de 2020, a partir das 18h30min, na sala de 

audiências da Conciliação deste Juízo. Certifico enfim que, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público na 

mencionada solenidade. Para constar, lavrei a presente. ANTONINHO 

MARMO DA S. JUNIOR Gestor Judiciário

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000512-82.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA RIBEIRO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

Processo n. 1000512-82.2019.8.11.0077 CERTIDÃO Certifico que 

decorreu o prazo em 04/11/2019, sem que houvesse a impugnação dos 

valores pelo INSS. Vila Bela da Santíssima Trindade, 9 de dezembro de 

2019 Monik Assad de Lima Analista Judiciária SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Municipal, s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, Cep:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64001 Nr: 319-21.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Vila Nova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito.

PERÍCIA MÉDICA

Para o dia 1º de fevereiro de 2020 (sábado), a partir das 08h30min, na 

sede do Fórum local.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56378 Nr: 537-54.2015.811.0077
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Crepaldi Carvalho, Victor Renan de 

Moraes Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Suellen Pereira Leite Moraes - OAB:15.169

 Vistos, etc.

1- Conclamo aos servidores da Secretaria que LEIAM AS DECISÕES POR 

MIM PROFERIDAS E QUE AS CUMPRAM, pois eu despacho e despacho e 

ninguém cumpre nada nestes autos.

2- De novo, determino que se certifique acerca da exata data da soltura 

do réu UANDERSON CREPALDI CARVALHO, e que se REGULARIZE O 

CADASTRO DO APOLO, pois ainda consta até hoje como processo de réu 

preso, mesmo estando solto há mais de 2 anos.

3- De novo, regularize-se o Apolo para excluir o réu VICTOR RENAN DE 

MORAES BRITO, pois o processo foi desmembrado com relação a ele.

4- Expeça-se carta precatória para intimação do réu UANDERSON acerca 

da decisão de pronúncia e para dizer se tem interesse em recorrer, no 

endereço em Tapurah/MT (fls. 724).

5- Indefiro o pedido de fls. 695 da defesa e determino que apresente as 

razões do recurso em sentido estrito no prazo legal.

 Ora, quem decide se vai ou não vai recorrer é a defesa técnica. Se 

recorreu, que apresente as razões do recurso.

 Não quero crer que tenha recorrido apenas para tumultuar o processo. 

Se está o causídico em dúvida quanto à estratégia de defesa a adotar 

(manter o recurso ou seguir direto para Plenário), que ele próprio entre em 

contato direto com o réu, cujo telefone está nos autos, e estabeleça com 

ele a melhor estratégia.

O processo está patinando no mesmo lugar há mais de 2 anos e as partes 

e principalmente o ADVOGADO tem o DEVER FUNCIONAL de colaborar 

com o bom andamento do feito, e nos três anos em que atuo na Comarca 

já pude perceber que o advogado que milita nestes autos é de boa índole e 

sempre colaborou com o juízo.

Ademais, trata-se de processo da Meta 2, cuja solução é urgente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56456 Nr: 567-89.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:15196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que Regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 

ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do pedido de cumprimento de 

sentença e DETERMINO a intimação da parte exequente para distribuir o 

pedido na forma eletrônica, via PJe, instruído com digitalização das peças 

essenciais do processo, sem a necessidade de recolhimento de custas 

iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera continuidade do mesmo 

processo já distribuído.

Certifique-se o trânsito em julgado, se ainda não tiver sido certificado.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65338 Nr: 1101-28.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercedes Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:15196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado da Requerente para formular o pedido de cumprimento de 

sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 335-87.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lainy Waleska de Brito, Edwyn de Brito Sodré, Ismailce 

Cano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerão Ferreira Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elexandra Bethânia Frajado 

de Souza - OAB:18705, Grace Alves da Silva - OAB:15888/O

 Vistos, etc.

Considerando ser de conhecimento público e notório na Comarca que o 

causídico da parte exequente, Dr. Mauro Paschoal Crema, assumiu cargo 

público incompatível com a atividade advocatícia, intimem-se os 

exequentes, pessoalmente, para que constituam novo Advogado ou, 

querendo, informem em cartório, o eventual cumprimento do acordo de fls. 

302/303, homologado às fls. 305.

Fixo prazo de 10 dias para manifestação, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, 

III do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51318 Nr: 1149-94.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olívio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 
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OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada, que é isenta.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário. Caso já tenha sido expedido pré-alvará e juntado aos 

autos, foi assinado eletronicamente nesta oportunidade.

P.R.I.C. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação das partes, 

haja vista a notória falta de interesse recursal.

Arquivem-se imediatamente, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52296 Nr: 482-74.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Maria Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada, que é isenta.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário. Caso já tenha sido expedido pré-alvará e juntado aos 

autos, foi assinado eletronicamente nesta oportunidade.

P.R.I.C. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação das partes, 

haja vista a notória falta de interesse recursal.

Arquivem-se imediatamente, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52410 Nr: 599-65.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Correia Meireles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada, que é isenta.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário. Caso já tenha sido expedido pré-alvará e juntado aos 

autos, foi assinado eletronicamente nesta oportunidade.

P.R.I.C. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação das partes, 

haja vista a notória falta de interesse recursal.

Arquivem-se imediatamente, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 1202-41.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bertina Chore Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada, que é isenta.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário. Caso já tenha sido expedido pré-alvará e juntado aos 

autos, foi assinado eletronicamente nesta oportunidade.

P.R.I.C. Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta decisão, desnecessária a intimação das partes, 

haja vista a notória falta de interesse recursal.

Arquivem-se imediatamente, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55925 Nr: 367-82.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado do Requerente para formular o pedido de cumprimento de 

sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.

Para constar, lavrei a presente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64747 Nr: 739-26.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Leite Nepomuceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:15196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado da Requerente para formular o pedido de cumprimento de 
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sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65077 Nr: 929-86.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Charupa Tomicha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado da Requerente para formular o pedido de cumprimento de 

sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65511 Nr: 1198-28.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria dos Santos França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4.840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado da Requerente para formular o pedido de cumprimento de 

sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 1504-31.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEBdCS, HBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT, Graciele Cristina Romero Munhoz - 

OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Quanto aos honorários sucumbenciais requerido às fls. 67, incabível é sua 

fixação com relação ao processo de execução, excetuando-se àqueles 

fixados na sentença de conhecimento cuja cópia consta às fls. 24/25, a 

primeiro porque cada uma das partes decaiu de parte do pedido objeto da 

execução, configurando-se a sucumbência recíproca, bem como porque 

trata-se de ação litigiosa em que a partes se compuseram com a 

aquiescência da advogada constituída pela autora, conforme 

manifestação às fls. 50/56, o que prejudica o percebimento dos honorários 

sucumbenciais, a teor do art. 24, §4º, da Lei nº 8.906/94.

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato 

escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito 

privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência 

civil e liquidação extrajudicial.

§4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo 

aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os 

convencionados, quer os concedidos por sentença.”

Dessa forma, indefiro o pedido às fls. 67.

Procedi à retirada das restrições lançadas sobre o veículo às fls. 63/64, 

via Sistema RENAJUD.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Às providências.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68679 Nr: 1113-08.2019.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Martins - 

OAB:3215/OAB-RO

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 03/12/2019, às 13h00min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído, se houver.

Intimem-se as pessoas que serão ouvidas, bem como o Ministério Público 

e a Defesa.

Requisitem-se eventuais pessoas presas e agentes policiais.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66243 Nr: 1669-44.2018.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helberty Kowalski Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILLA MACHADO - 

OAB:15359, Marcus Vinicius Marques Cardoso - OAB:18.624

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por OBADIAS 

COUTINHO DOS REIS em desfavor de HELBERTY KOWALSKI 
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GONÇALVES e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.P.R.I. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51526 Nr: 1360-33.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Graciele Cristina Romero Munhoz - 

OAB:20.748-O/MT

 III – DISPOSITIVO31.Diante disso, comprovada a materialidade do delito e 

presentes os indícios suficientes de autoria:a)PRONUNCIO o acusado 

WALTER SANTOS DA SILVA, brasileiro, nascido em 26/05/1984, filho de 

Cicero Bezerra dos Santos e Maria de Fátima Reis Santos, natural de 

Comodoro/MT, portador da Reservista n° 30109204998-2, a fim de que 

seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como aplicando o 

disposto no art. 383, caput, do CPP, DECLARANDO-O como incurso nas 

sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.32.Em relação ao disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo 

Penal, verifico que não estão presentes os requisitos para a decretação 

da prisão cautelar, pois além de responder ao processo em liberdade, não 

houve nenhuma alteração fático/processual que possa concluir pela 

presença dos fundamentos descritos no art. 312 do CPP, motivo pelo qual 

deixo de decretar a prisão do pronunciado.33.Preclusa a presente 

decisão, encaminhem-se os autos ao Tribunal do Júri desta comarca, nos 

termos do art. 421 do Código de Processo Penal.34.Publique-se, 

registre-se e intimem-se nos termos do art. 420 do Código de Processo 

Penal.35.Por fim, arbitro em favor do advogado dativo, Dr. André Henrique 

Barbosa da Silveira– OAB/MT n. 15.333, honorários advocatícios 

proporcionais no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.642,58, 

em observância à proporcionalidade entre o trabalho realizado e o 

disposto nos itens 6 e 7 da Tabela XIX da OAB/MT 2019. Expeça-se 

certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente do trânsito 

em julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual fase 

recursal serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho 

realizado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55936 Nr: 379-96.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayra Rinaldi Bento- 

Procuradora do Munícípio - OAB:23.194 MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de 

Vila Bela da Santíssima Trindade, para confirmar a tutela de urgência 

anteriormente deferida e condenar o réu a:a) realizar as adequações 

necessárias para que a estrutura física do Pronto-Atendimento 24 horas 

do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade esteja de acordo com as 

disposições previstas na Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 

2002 (ANVISA);b) realizar a contratação imediata de enfermeiros e 

técnicos de enfermagem para que o Pronto-Atendimento 24 horas do 

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade opere em número suficiente 

durante todo o período de funcionamento (24 horas) da unidade, conforme 

disposto na Resolução COFEN 293/04;c) implantar a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem - SAE, nos termos das normativas do COFEN 

e do COREN/MT;d) realizar a anotação junto ao COREN/MT da Certidão de 

Responsabilidade Técnica do Enfermeiro responsável pelo 

Pronto-Atendimento 24 horas do Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade.Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Custas pelo réu, 

que é isento. Sem honorários advocatícios. P.R.I.C.Considerando a troca 

da direção do Hospital Evangélico de Mato Grosso a as diversas melhorias 

implementadas, deverá o Ministério Público, caso requeira o cumprimento 

de sentença, comprovar o atual descumprimento das regras do 

COREN.Outrossim, desde já indefiro eventual pedido de expedição de 

ofício ao COREN para inspeção, em razão do poder de requisição previsto 

no art. 129, VI IX da CF/88, c.c. art. 8º, §1º da Lei nº. 7.347/85.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30474 Nr: 1574-92.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Ferreira dos Santos, Vinicius 

Leonardo Cesar Gonçalves, Walter Roca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 DECLARO EXTINTA a punibilidade dos acusados VANDERLEI FERREIRA 

DOS SANTOS, VINÍCIUS LEANDRO CESAR GONÇALVES e WALTER 

ROCA, em relação à contravenção penal prevista no art. 180, caput, do 

Código Penal.Havendo bens móveis lícitos apreendidos, determino a 

intimação dos acusados para retirada no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o perdimento e determino a 

destruição ou doação para entidades beneficentes, conforme o estado de 

conservação, certificando-se nos autos.Desnecessária intimação pessoal 

do acusado quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do 

art. 1.387 da CNGC/MT.Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o 

necessário.Ciências às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67274 Nr: 360-51.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Ribeiro da Silva, Pablo da Costa 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 Certifico que, diante do supra relatado, e em cumprimento ao Artigo 8º, § 

Único da Ordem de Serviço nº. 01/2017 – Vila Bela, impulsiono os autos ao 

advogado do denunciado Sr. Pablo da Costa Rodriguês, para apresentar 

as CONTRARRAZÕES RECURSAIS no prazo legal.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50125 Nr: 1496-64.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Rocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte executada, em 

que sustenta a existência de contradição na decisão de fls. 126.

Assim, recebo os referidos Embargos de Declaração para analisar os 

pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pelas partes 

embargantes.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nesse jaez, entendo que os Embargos de Declaração merecem 

acolhimento, já que em rápida análise dos autos, verifica-se que assiste 

razão ao embargante quanto à existência de contradição na aplicação da 

base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Posto isto, acolho os Embargos para retificar a parte final da decisão de 

fls. 126, condenando a parte impugnante (INSS) ao pagamento de 

honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo de cada uma das 

faixas previstas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, tendo como 

base de cálculo o valor do excesso de execução impugnado às fls. 

114/118.

Preclusa esta decisão, expeçam-se precatórios/RPVs individualizados, 

referentes ao principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais, na 

forma da lei e da regulamentação do Eg. TRF1.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51401 Nr: 1232-13.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teofilo Leite de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de consequência, determino à 

parte exequente a correção dos cálculos no que tange a dedução dos 

valores do benefício de auxíl io-doença percebido pela 

exequente/impugnado no período de aposentadoria devida, que ora se 

executa, conforme acima especificado.Condeno a parte impugnada ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro no percentual mínimo de 

cada uma das faixas previstas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, 

tendo como base de cálculo o valor do excesso de execução reconhecido 

nesta decisão, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita 

deferida.Condeno a parte impugnante (INSS) ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas 

previstas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, tendo como base de 

cálculo o valor da execução reconhecido nesta decisão.Preclusa esta 

decisão, expeçam-se precatórios/RPVs individualizados, referentes ao 

principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da lei e 

da regulamentação do Eg. TRF1.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57798 Nr: 184-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGFCJ, Mirlei Fernandes Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mercado Jovio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se o decurso do prazo da suspensão determinada às fls. 68 e, 

após, dê-se vista à parte exequente e ao Ministério Público para 

requererem o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60458 Nr: 210-41.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Tatuapé-SP, Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Salomão Taxi Aéreo Ltda, Alexandre Zaleman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Joaquim dos 

Reis - OAB:23134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o representante da parte 

exequente para recolher no prazo de 05 dias o valor da diligência do 

Oficial de Justiça, Srª Abel Antônio Volpato, no valor de R$ 1.100,00 (Hum 

Mil e Cem Reais), Carta Precatória de código 60458, conforme mapa de 

diligência abaixo descriminado.

Importante ressaltar que, o comprovante de depósito juntamente com a 

guia deverá ser encaminhado a este juízo, para juntar e dar fiel 

cumprimento do mandado e/ou Carta Precatória o mais rápido possível.

PARTE AUTORA: SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DO BRASIL SA

PARTE REQUERIDA: MUNICÍPIO DE VESPASIANO/MG E MUNICÍPIO DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT

Nº DO PROCESSO: 210-41.2017.811.0077

CÓDIGO DO PROCESSO: 60458

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar localização e avaliação de imóvel, conforme 

determinado.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Zona Rural de Vila Bela Da Santíssima 

Trindade-MT.

VALOR DA DILIGÊNCIA: R$ 1.100,00 (Hum Mil e Cem Reais)

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32017 Nr: 1317-33.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreza Modesta Pachuri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:15196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 1317-33.2011.811.0077, 
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Protocolo 32017, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61185 Nr: 620-02.2017.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao autor para informar o endereço do réu para citação, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52706 Nr: 1408-87.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Santos Mainate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 Vistos, etc.

Os advogados da autora SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL 

informam a revogação do mandato outorgado por sua cliente.

Ante o exposto, suspendo a tramitação do feito e determino a intimação 

pessoal da parte autora para constituir novos procuradores no prazo de 

dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28915 Nr: 1594-20.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benício Pires Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado da parte autora deixou de atender o 

despacho retro e, intimada pessoalmente a parte autora, esta deixou de 

dar andamento ao feito em cinco dias, consoante certidão constante nos 

autos, não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desnecessária intimação pessoal da parte autora, bastando publicação no 

DJE em nome de seu advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6713 Nr: 50-07.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB. Financeira S/A - Crédito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacob André Bringsken, Martino Reis Ferreira 

Coelho, Celina Lopes Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B, Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do 

reconhecimento da prescrição intercorrente.Desconstituo eventual 

penhora realizada. Custas pela exequente.Deixo de condenar a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada 

em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp nº 

1.835.174-MS.P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68730 Nr: 1141-73.2019.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayra Rinaldi Bento- 

Procuradora do Munícípio - OAB:23.194 MT

 Vistos, etc.

Vista ao embargante sobre documentos juntados pelo embargado, prazo 

de cinco dias.

Após, conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53083 Nr: 1210-18.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cambara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da inércia da parte exequente na indicação de bens penhoráveis ou 

do endereço atualizado da parte executada, ou diante da informação de 

que a parte executada não possui bens penhoráveis, SUSPENDO A 

EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, suspensa a prescrição, com 

fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública 

acerca desta decisão.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1722 de 1782



A data de início da suspensão deverá ser calculada conforme tese 

firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.340.553/RS: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º 

e 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever do magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” e 

ementa do acórdão, item 3, que assevera que: “No primeiro momento em 

que foi constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens 

pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, “caput” da 

LEF. … O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Púbica 

tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço 

fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para 

inaugurar o prazo, ex lege”.

Desse modo, a suspensão deverá ser computada a partir de 14/12/2015 

(fls. 26), de forma que o prazo prescricional começou a fluir em 

14/12/2016 e, se não houver nenhuma causa interruptiva ou suspensiva 

da prescrição até lá, esta se implementará no dia 14/12/2021.

Intime-se e remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 24696 Nr: 74-93.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escritorio Contabil Modelo, Agnaldo Marciano 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O art. 174 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) dispõe que 

“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data de sua constituição definitiva”.A Súmula 314 do Superior 

Tribunal de Justiça dispõe que: “Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.Nestes autos, a parte 

exequente tomou ciência inequívoca em 10/09/2009, conforme fls. 21, de 

que não foi localizada a parte executada ou não foram encontrados bens 

a serem penhorados, transcorrendo o prazo de cinco (5) anos sem 

manifestação ou com pedidos infrutíferos para localização da parte 

devedora e de seus bens.A princípio, está caracterizado o decurso do 

prazo quinquenal, após a suspensão do feito por um (1) ano, sem que 

medidas pleiteadas localizassem o executado (ou bens passíveis de 

penhora).Em sendo assim, para os fins do § 4º do artigo 40 da Lei nº 

6.830/80, amparado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 

1.340.553/RS, abra-se vista à parte exequente para se manifestar acerca 

da prescrição intercorrente, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23694 Nr: 306-42.2006.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cleber Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.O [...] O art. 174 do Código Tributário Nacional (Lei nº 

5.172/66) dispõe que “a ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição 

definitiva”.A Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Em 

execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 

processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

quinquenal intercorrente”.Nestes autos, a parte exequente tomou ciência 

inequívoca em 13/12/2006, conforme fls. 14/15, de que não foi localizada a 

parte executada ou não foram encontrados bens a serem penhorados, 

transcorrendo o prazo de cinco (5) anos sem manifestação ou com 

pedidos infrutíferos para localização da parte devedora e de seus bens.A 

princípio, está caracterizado o decurso do prazo quinquenal, após a 

suspensão do feito por um (1) ano, sem que medidas pleiteadas 

localizassem o executado (ou bens passíveis de penhora).Em sendo 

assim, para os fins do § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, amparado pela 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, abra-se 

vista à parte exequente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 554-95.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Marcio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O pedido de fls. 45/46 já foi atendido às fls. 43.

Diante da inércia da parte exequente na indicação de bens penhoráveis ou 

do endereço atualizado da parte executada, ou diante da informação de 

que a parte executada não possui bens penhoráveis, SUSPENDO A 

EXECUÇÃO FISCAL pelo prazo de um ano, suspensa a prescrição, com 

fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80, intimando-se a Fazenda Pública 

acerca desta decisão.

Decorrido o prazo acima sem movimentação, desde logo ordeno o 

arquivamento do processo, sem baixa no distribuidor, retomando o curso 

do prazo prescricional, independente de despacho judicial.

A data de início da suspensão deverá ser calculada conforme tese 

firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.340.553/RS: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do 

processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º 

e 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) tem início 

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever do magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” e 

ementa do acórdão, item 3, que assevera que: “No primeiro momento em 

que foi constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens 

pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, “caput” da 

LEF. … O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Púbica 

tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço 

fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para 

inaugurar o prazo, ex lege”.

Desse modo, a suspensão deverá ser computada a partir de 10/12/2014 

(fls. 20), de forma que o prazo prescricional começou a fluir em 

10/12/2015 e, se não houver nenhuma causa interruptiva ou suspensiva 

da prescrição até lá, esta se implementará no dia 10/12/2020.

Intime-se e remetam-se os autos ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51883 Nr: 48-85.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do valor do 

débito, descontando o valor levantado pelo alvará judicial.

Após, conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 8655 Nr: 109-92.2003.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosicler da Fonseca Silveira, Clézio Aparecido 

Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco de Souza 

Fernandes - OAB:5977-A

 Vistos, etc.

Como se verifica, foi dado provimento ao recurso de apelação para 

desconstituir a sentença em razão da nulidade por cerceamento de 

defesa, pois a parte exequente não foi intimada previamente para se 

manifestar especificamente sobre a prescrição intercorrente.

Desse modo, nada impede que a matéria seja novamente apreciada, desde 

que garantido o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, com fundamento no art. 10 do CPC, determino a intimação 

da parte exequente especificamente para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6414 Nr: 44-97.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Paulo, Wilma Maria Ricci Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do 

reconhecimento da prescrição intercorrente.Desconstituo eventual 

penhora realizada. Custas pela exequente.Deixo de condenar a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada 

em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp nº 

1.835.174-MS.P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59718 Nr: 50080-89.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 [...] Os autos em apenso se referem a Ação Anulatória de Ato 

Administrativo consistente em autuação por infração ambiental na mesma 

propriedade rural.Ocorre que as matérias discutidas nas preliminares e 

questões preliminares são umbilicalmente ligadas ao mérito desta ação e 

também das diversas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério 

Público contra produtores rurais da região, sendo que nas Ações Civis 

Públicas acima mencionadas foi proferida a decisão de organização e 

saneamento do processo muito semelhante à proferida nestes autos, 

porém a decisão proferida na ACP nº 50102-50.2016.8.11.0077 – Código 

59729 foi suspensa por liminar deferida na Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, em trâmite no Eg. TJMT.Em razão disso, no 

dia 05/10/2018 proferi decisão reconhecendo a prejudicialidade com 

relação a todas as demais Ações Civis Públicas Ambientais que tramitam 

no Juízo que versem sobre o tema “imóvel rural situado ao menos em parte 

dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco”, e assim 

determinei a suspensão do andamento de todas elas até o julgamento da 

Reclamação (cópia às fls. 460/462 dos autos Código 59718).Com efeito, 

nestes autos também verifico a mesma relação de prejudicialidade, razão 

pela qual determino a suspensão do andamento destes três processos até 

o julgamento da Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000.Intimem-se as 

partes.Junte-se cópia da decisão nos três processos.A Secretaria deverá 

guardar os autos em local apropriado, junto aos demais da mesma 

natureza, até o término da suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 50078-22.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Jacob de Bastiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 [...] Os autos em apenso se referem a Ação Anulatória de Ato 

Administrativo consistente em autuação por infração ambiental na mesma 

propriedade rural.Ocorre que as matérias discutidas nas preliminares e 

questões preliminares são umbilicalmente ligadas ao mérito desta ação e 

também das diversas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério 

Público contra produtores rurais da região, sendo que nas Ações Civis 

Públicas acima mencionadas foi proferida a decisão de organização e 

saneamento do processo muito semelhante à proferida nestes autos, 

porém a decisão proferida na ACP nº 50102-50.2016.8.11.0077 – Código 

59729 foi suspensa por liminar deferida na Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, em trâmite no Eg. TJMT.Em razão disso, no 

dia 05/10/2018 proferi decisão reconhecendo a prejudicialidade com 

relação a todas as demais Ações Civis Públicas Ambientais que tramitam 

no Juízo que versem sobre o tema “imóvel rural situado ao menos em parte 

dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco”, e assim 

determinei a suspensão do andamento de todas elas até o julgamento da 

Reclamação (cópia às fls. 460/462 dos autos Código 59718).Com efeito, 

nestes autos também verifico a mesma relação de prejudicialidade, razão 

pela qual determino a suspensão do andamento destes três processos até 

o julgamento da Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000.Intimem-se as 

partes.Junte-se cópia da decisão nos três processos.A Secretaria deverá 

guardar os autos em local apropriado, junto aos demais da mesma 

natureza, até o término da suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1724 de 1782



 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59606 Nr: 49982-07.2016.811.0077

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 Vistos, etc.

Trata-se de ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI, em 

que já houve contestação e impugnação, e já foi proferida decisão de 

organização e saneamento do processo, da qual foi interposto agravo de 

instrumento, em que o Eg. TJMT não conheceu do recurso quanto às 

preliminares e questões prejudiciais aventadas pelas partes – tais como a 

existência e validade do Decreto que criou o Parque Estadual Serra 

Ricardo Franco, bem como a extensão de seus efeitos – e negou 

provimento quanto à distribuição do ônus da prova.

Ocorre que as matérias discutidas nas preliminares e questões 

preliminares são umbilicalmente ligadas ao mérito desta ação e também 

das diversas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público contra 

produtores rurais da região, sendo que nas Ações Civis Públicas acima 

mencionadas foi proferida a decisão de organização e saneamento do 

processo muito semelhante à proferida nestes autos, porém a decisão 

proferida na ACP nº 50102-50.2016.8.11.0077 – Código 59729 foi 

suspe n s a  p o r  l i m i n a r  d e f e r i d a  n a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000, em trâmite no Eg. TJMT.

Em razão disso, no dia 05/10/2018 proferi decisão reconhecendo a 

prejudicialidade com relação a todas as demais Ações Civis Públicas 

Ambientais que tramitam no Juízo que versem sobre o tema “imóvel rural 

situado ao menos em parte dentro dos limites do Parque Estadual Serra 

Ricardo Franco”, e assim determinei a suspensão do andamento de todas 

elas até o julgamento da Reclamação (cópia anexa).

Com efeito, nestes autos também verifico a mesma relação de 

prejudicialidade, razão pela qual determino a suspensão do andamento 

deste processo até o julgamento da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000.

Intimem-se as partes.

A Secretaria deverá guardar os autos em local apropriado, junto aos 

demais da mesma natureza, até o término da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29328 Nr: 425-61.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.V. Braga & Cia Ltda-ME, Vinícius 

Vasconcelos Braga, Valdomiro Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] O art. 174 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) dispõe que 

“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data de sua constituição definitiva”.A Súmula 314 do Superior 

Tribunal de Justiça dispõe que: “Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.Nestes autos, a parte 

exequente tomou ciência inequívoca em 28/06/2013, conforme fls. 15, de 

que não foi localizada a parte executada ou não foram encontrados bens 

a serem penhorados, transcorrendo o prazo de cinco (5) anos sem 

manifestação ou com pedidos infrutíferos para localização da parte 

devedora e de seus bens.A princípio, está caracterizado o decurso do 

prazo quinquenal, após a suspensão do feito por um (1) ano, sem que 

medidas pleiteadas localizassem o executado (ou bens passíveis de 

penhora).Em sendo assim, para os fins do § 4º do artigo 40 da Lei nº 

6.830/80, amparado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 

1.340.553/RS, abra-se vista à parte exequente para se manifestar acerca 

da prescrição intercorrente, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28845 Nr: 1524-03.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. S. Trento-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio Silva 

- OAB:5.111B

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada obteve, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Desconstituo eventuais penhoras e expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos, se necessário.

Tratando-se de execução fiscal, em que houve pagamento extrajudicial 

por meio de parcelamento do débito tributário, deixo de condenar a parte 

executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com 

fundamento no art. 8º-A, §5º, da Lei 11.775/08.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61824 Nr: 899-85.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes da Silva, Célia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Luiza Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Vitor Martins Cunha - 

OAB:14008 MT, Wanderley Lopes Conceição - OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

Desconstituo eventuais penhoras e expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos, se necessário.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27027 Nr: 1037-67.2008.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Integração Cultural Quiloa Kongo de Vila 

Bela-INTEGRA VILA BELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Fratechi Corrêa, Adiléia Benedita 

Delamônica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7099/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:

 Vistos, etc.
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Intime-se a parte exequente para indicar bens para penhora no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25523 Nr: 882-98.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrosa Vianna - OAB:OAB/MT 

16555/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a sentença foi anulada tão somente em 

razão do cerceamento de defesa, porque a parte exequente não foi 

intimada previamente para se manifestar acerca da prescrição 

intercorrente.

Não houve pronunciamento de mérito pelo Eg. TJMT, de forma que a 

questão acerca da prescrição ainda está sub judice.

Desse modo, determino a intimação da parte exequente para se manifestar 

especificamente acerca da prescrição intercorrente, no prazo de dez 

dias, na forma do art. 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28633 Nr: 1313-64.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda de Melo, Juarez Tadeu Queirós, Lázaro 

Cartosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Ao Distribuidor para alterar o nome da parte exequente para BANCO 

BRADESCO S/A.

2- Certifique-se se os executados foram intimados da penhora online 

realizada nos autos e se decorreu o prazo legal sem manifestação.

Em caso positivo, expeça-se alvará para levantamento, pela parte 

exequente, da quantia depositada nos autos.

3- Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, 

não havendo, pessoalmente, para indicar no prazo de cinco dias quais 

são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, e 

exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 

ônus, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

execução, na forma do art. 774, V e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27185 Nr: 1197-92.2008.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Garcia Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] O art. 174 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) dispõe que 

“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data de sua constituição definitiva”.A Súmula 314 do Superior 

Tribunal de Justiça dispõe que: “Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.Nestes autos, a parte 

exequente tomou ciência inequívoca em 06/12/2013, conforme fls. 31, de 

que não foi localizada a parte executada ou não foram encontrados bens 

a serem penhorados, transcorrendo o prazo de cinco (5) anos sem 

manifestação ou com pedidos infrutíferos para localização da parte 

devedora e de seus bens.A princípio, está caracterizado o decurso do 

prazo quinquenal, após a suspensão do feito por um (1) ano, sem que 

medidas pleiteadas localizassem o executado (ou bens passíveis de 

penhora).Em sendo assim, para os fins do § 4º do artigo 40 da Lei nº 

6.830/80, amparado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 

1.340.553/RS, abra-se vista à parte exequente para se manifestar acerca 

da prescrição intercorrente, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 21049 Nr: 681-14.2004.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Julio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT, Vanderval Queiroz Vieira Júnior - OAB:7875-B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:MT/3.498-A

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, II, c/c 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do 

reconhecimento da prescrição intercorrente.Desconstituo eventual 

penhora realizada. Custas pela exequente.Deixo de condenar a parte 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios à parte executada 

em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp nº 

1.835.174-MS.P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25335 Nr: 679-39.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123/PR

 Vistos, etc.

Determino a suspensão da presente execução, bem como de seu prazo 

prescricional, até 30/12/2019, com fundamento no art. 10 da Lei 

13.340/2016, com a redação dada pela Lei 13.729/2018.

Aguarde-se no arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51648 Nr: 1489-38.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sanabria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 

485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente, 

que é isenta.P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se........................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50781 Nr: 600-84.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eroaldo Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expedi alvará para conversão em renda do valor penhorado.

Vista ao exequente para trazer aos autos cálculos atualizados, abatendo 

o valor levantado, e para indicar bens para penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51325 Nr: 1156-86.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Mudesto de Oliveira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Manifeste-se o exequente sobre a extinção da sociedade executada, por 

liquidação voluntária, e para dar prosseguimento à execução, prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22709 Nr: 749-27.2005.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S.C. Supermercado LTDA, Paulo Ferreira da 

Silva, Alem Costa, Sideni dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio a Dra. Júlia Daibert Rocha, OAB/MG nº 142.563, telefones (31) 

98260-0550 e (31) 3075-6684, e-mail julia@dmcadvocacia.com.br, como 

CURADORA ESPECIAL para a defesa dos executados revéis citados por 

edital SSC SUPERMERCADO LTDA, ALEM COSTA e PAULO FERREIRA DA 

SILVA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar a manifestação 

que entender cabível, no prazo legal, a contar da data da manifestação de 

interesse no encargo, vedada oposição de embargos à execução por 

negativa geral, porquanto não há possibilidade jurídica de tal pedido. Caso 

não haja matérias de direito ou de fato para serem arguidas, deverá 

informar tal fato por petição simples, para prosseguimento do feito.

À Secretaria para certificar quanto à regularidade da citação por edital do 

executado PAULO FERREIRA DA SILVA e eventual decurso de prazo sem 

manifestação.

Vista ao exequente para informar nos autos o CPF do executado SIDENI 

DOS SANTOS, e após expeça-se edital para sua citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58404 Nr: 460-11.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Camilo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 52.Diante o exposto, julgo PARCIALMENTE ROCEDENTE a denúncia 

para:a)nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 

ABSOLVO o acusado RODRIGO CAMILO DA SILVA quanto ao delito 

tipificado no art. 330, caput, (duas vezes), do Código Penal;b)CONDENAR 

o acusado RODRIGO CAMILO DA SILVA, vulgo “COCÃO”, brasileiro, 

nascido em 17/05/1991, filho de Sonia Camilo da Silva, natural de Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, portador de RG n° 2263577-7/SSP-MT, inscrito 

no CPF sob o n° 039.471.191-27, como incurso nas sanções do art. 331, 

caput, do Código Penal, e art. 306, caput, e art. 309, caput, ambo da Lei 

9.503/1997 (CTB), todos nas disposições do art. 69 do CP. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57605 Nr: 68-71.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 40.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:a)CONDENO o 

acusado PASCOAL TOMICHA, nascido em 03/07/1980, filho de Miguel 

Tomicha Filho e Izabel Flores, natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, inscrito no CPF sob o n° 015.8900841-44, portador do RG n 

1797315-5/SSP-MT, como incurso nas sanções previstas no art. 217-A, 

“caput”, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal e, ainda, aplicando o 

disposto no art. 383, caput, do CPP, CONDENAR o acusado nas 

disposições do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 59729 Nr: 50102-50.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Zem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Ana Paula Donath - OAB:N° 79.167/PR, Edivaldo 

Ostroski - OAB:36462/PR, Robson Luiz Schiestl Silveira - OAB:N° 

56.763/PR

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MARCOS ANTÔNIO ASSI 

TOZZATTI, em que já houve contestação e impugnação, e já foi proferida 

decisão de organização e saneamento do processo, da qual foi interposto 

agravo de instrumento, em que o Eg. TJMT não conheceu do recurso 

quanto às preliminares e questões prejudiciais aventadas pelas partes – 

tais como a existência e validade do Decreto que criou o Parque Estadual 

Serra Ricardo Franco, bem como a extensão de seus efeitos – e negou 

provimento quanto à distribuição do ônus da prova.

Ocorre que as matérias discutidas nas preliminares e questões 

preliminares são umbilicalmente ligadas ao mérito desta ação e também 

das diversas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público contra 

produtores rurais da região, sendo que nas Ações Civis Públicas acima 

mencionadas foi proferida a decisão de organização e saneamento do 

processo muito semelhante à proferida nestes autos, porém a decisão 

proferida nesta ACP nº 50102-50.2016.8.11.0077 – Código 59729 foi 

suspe n s a  p o r  l i m i n a r  d e f e r i d a  n a  R e c l a m a ç ã o  n º 

1011238-26.2017.8.11.0000, em trâmite no Eg. TJMT.

Em razão disso, no dia 05/10/2018 proferi decisão reconhecendo a 

prejudicialidade com relação a todas as demais Ações Civis Públicas 

Ambientais que tramitam no Juízo que versem sobre o tema “imóvel rural 

situado ao menos em parte dentro dos limites do Parque Estadual Serra 

Ricardo Franco”, e assim determinei a suspensão do andamento de todas 

elas até o julgamento da Reclamação (fls. 1.722/1.724).

Com efeito, ainda permanece a situação de prejudicialidade, razão pela 

qual mantenho a decisão que determinou a suspensão do andamento 

deste processo até o julgamento da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000.

Intimem-se as partes.

A Secretaria deverá guardar os autos em local apropriado, junto aos 

demais da mesma natureza, até o término da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58503 Nr: 494-83.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Vistos, etc.

A Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que Regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

No caso em comento, a ação de conhecimento tramitou na forma física e, 

portanto, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá este 

ser distribuído na forma eletrônica, conforme exceção prevista no art. 13, 

II, acima.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte exequente para distribuir 

eventual pedido de cumprimento de sentença na forma eletrônica, via PJe, 

instruído com digitalização das peças essenciais do processo, sem a 

necessidade de recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se 

tratar de mera continuidade do mesmo processo já distribuído.

Arquivem-se estes os autos físicos, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52699 Nr: 1402-80.2012.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Irajá Rezende 

de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT

 Vistos, etc.

Os advogados da autora SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL 

informam a revogação do mandato outorgado por sua cliente.

Ante o exposto, suspendo a tramitação do feito e determino a intimação 

pessoal da parte autora para constituir novos procuradores no prazo de 

dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 633-11.2011.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Automóveis Varzea Grande Ltda, 

Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , Obadias Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, RAFAEL GOOD GOD 

CHELOTTI - OAB:139387 , Thais Galindo da Silva - OAB:13148/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desentranhamento do documento de fls. 424, que 

deverá ser entregue ao autor para cumprimento do determinado às fls. 

453, no prazo assinalado.

Vista ao autor sobre documentos juntados, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 495-68.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13516-b, 

Artur Denicoló - OAB:18.395-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à vinculação do valor depositado.

Vista à parte autora para dizer se o valor depositado corresponde ao total 

do seu crédito e para informar os dados bancários para expedição de 

alvará eletrônico, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57912 Nr: 218-52.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinto Jacob de Bastiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Os autos em apenso se referem a Ação Anulatória de Ato 

Administrativo consistente em autuação por infração ambiental na mesma 

propriedade rural.Ocorre que as matérias discutidas nas preliminares e 

questões preliminares são umbilicalmente ligadas ao mérito desta ação e 

também das diversas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério 

Público contra produtores rurais da região, sendo que nas Ações Civis 

Públicas acima mencionadas foi proferida a decisão de organização e 

saneamento do processo muito semelhante à proferida nestes autos, 

porém a decisão proferida na ACP nº 50102-50.2016.8.11.0077 – Código 

59729 foi suspensa por liminar deferida na Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000, em trâmite no Eg. TJMT.Em razão disso, no 

dia 05/10/2018 proferi decisão reconhecendo a prejudicialidade com 

relação a todas as demais Ações Civis Públicas Ambientais que tramitam 

no Juízo que versem sobre o tema “imóvel rural situado ao menos em parte 

dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco”, e assim 

determinei a suspensão do andamento de todas elas até o julgamento da 

Reclamação (cópia às fls. 460/462 dos autos Código 59718).Com efeito, 

nestes autos também verifico a mesma relação de prejudicialidade, razão 

pela qual determino a suspensão do andamento destes três processos até 

o julgamento da Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000.Intimem-se as 

partes.Junte-se cópia da decisão nos três processos.A Secretaria deverá 

guardar os autos em local apropriado, junto aos demais da mesma 

natureza, até o término da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 818-10.2015.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: nelson paschoalotto - OAB:, 

Nelson Paschoalotto - OAB:8530 A, roberta beatriz do nascimento 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte ré faleceu e o advogado da parte autora deixou 

de atender o despacho retro e não habilitou os sucessores do falecido, no 

prazo legal, consoante certidão constante nos autos, não resta alternativa 

senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso.

Custas pela parte autora.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57688 Nr: 114-60.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner de Oliveira Limeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação anulatória de auto de infração ambiental proposta por 

VAGNER DE OLIVEIRA LIMEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que já houve contestação e impugnação, estando o feito 

concluso para decisão de organização e saneamento do processo.

Ocorre que as preliminares e questões prejudiciais aventadas pelas 

partes – tais como a existência e validade do Decreto que criou o Parque 

Estadual Serra Ricardo Franco, bem como a extensão de seus efeitos – 

constituem matérias umbilicalmente ligadas ao mérito desta ação e também 

das diversas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público contra 

produtores rurais da região, e a fixação dos pontos controvertidos e a 

distribuição do ônus da prova depende de prévia análise de tais questões 

de fato e de direito.

Nas Ações Civis Públicas acima mencionadas já foi proferida a decisão de 

organização e saneamento do processo, porém a decisão proferida na 

ACP nº 50102-50.2016.8.11.0077 – Código 59729 foi suspensa por liminar 

deferida na Reclamação nº 1011238-26.2017.8.11.0000, em trâmite no Eg. 

TJMT.

Em razão disso, no dia 05/10/2018 proferi decisão reconhecendo a 

prejudicialidade com relação a todas as demais Ações Civis Públicas 

Ambientais que tramitam no Juízo que versem sobre o tema “imóvel rural 

situado ao menos em parte dentro dos limites do Parque Estadual Serra 

Ricardo Franco”, e assim determinei a suspensão do andamento de todas 

elas até o julgamento da Reclamação (cópia anexa).

Com efeito, nestes autos também verifico a mesma relação de 

prejudicialidade, razão pela qual determino a suspensão do andamento 

deste processo até o julgamento da Reclamação nº 

1011238-26.2017.8.11.0000.

Intimem-se as partes.

A Secretaria deverá guardar os autos em local apropriado, junto aos 

demais da mesma natureza, até o término da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64364 Nr: 536-64.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geiziane Martins Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento as determinações no presente feito, e em 

contato telefônico com o médico perito nomeado nos autos, fica desde já a 

perícia médica deste feito agendada conforme abaixo, conforme solicitado 

pelo próprio médico perito.

PERÍCIA MÉDICA

Para o dia 1º de fevereiro de 2020 (sábado), a partir das 08h30min, na 
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sede do Fórum local.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 47-32.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narcísio Júnior de Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 .Diante disso, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 

110, § 1º, todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE NARCÍSIO JÚNIOR DE 

ALMEIDA BRITO dos delitos previstos art. 155, §1°, (1º FATO) e art. 155, 

“caput” (duas vezes), c/c art. 71 (2° e 3° FATOS), ambos do Código Penal 

e todos na forma do art. 69 do CP.61.Desnecessária intimação pessoal do 

acusado quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do 

art. 1.387 da CNGC/MT.62.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.63.Por fim, arbitro em favor da 

advogada dativa, Dra. Júlia Daibert Rocha – OAB/MG 142.563, honorários 

advocatícios proporcionais no montante de 5 (cinco) URH, equivalente a 

R$ 4.642,58, em observância à proporcionalidade entre o trabalho 

realizado e o disposto nos itens 7 e 7.1 da Tabela XIX da OAB/MT 2019. 

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente 

do trânsito em julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual 

fase recursal serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho 

realizado.Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 1344-69.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cezar da Silva, Maikon Bispo da Silva, 

Carlos Christian Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA 

- OAB:24554/O

 Vistos, etc.

Preclusa a decisão que pronunciou os réus Carlos Cezar da Silva, Maikon 

Bispo da Silva, Carlos Christian Oliveira da Silva, estes devem ser 

submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, 

§2º, II, III e IV, do Código Penal.

DA FASE DO ART. 422 DO CPP

Intimem-se o Ministério Público e a defesa técnica para apresentar o rol de 

testemunhas que irão depor em Plenário, no prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

Consigno que em razão do longo lapso temporal desde a 

denúncia/pronúncia, deverá o rol conter o endereço atualizado onde 

poderão ser encontradas as testemunhas.

Desde logo advirto que as testemunhas residentes fora da Comarca serão 

ouvidas por carta precatória, desde que o seu depoimento já não tenha 

sido prestado anteriormente, caso em que não se admitirá nova oitiva.

Nesse sentido:

“Se testemunhas residentes fora da Comarca onde se situa o Tribunal do 

Júri forem arroladas, deverão ser ouvidas por precatória, desde que o seu 

depoimento já não tenha sido prestado anteriormente. Por medida de 

economia processual, não há sentido algum em se colher, novamente, o 

testemunho de alguém que já foi ouvido na fase da formação da culpa 

exatamente sobre os mesmos fatos. Aliás, se a testemunha reside fora da 

Comarca, é provável que já tenha sido ouvida antes por precatória. Enfim, 

de nada adianta ouvi-la duas vezes, ambas por precatória. Uma só vez 

basta.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 6. ed. rev., atual. e 

ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. e-book Item 3.3.1).

Caso pretendam, poderão as partes trazer as testemunhas residentes 

fora da Comarca por conta própria, independentemente de intimação, 

desde que arroladas tempestivamente, porém não haverá adiamento da 

Sessão Plenária em razão de seu não comparecimento.

Com a juntada do rol de testemunhas, ou decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos para a fase de deliberação sobre as provas e 

elaboração do relatório.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65764 Nr: 1344-69.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cezar da Silva, Maikon Bispo da Silva, 

Carlos Christian Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA 

- OAB:24554/O

 Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela, impulsiono o processo ao advogado dos denunciados 

para, querendo, no prazo legal, apresentar o rol de testemunhas que irão 

depor em Plenário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 47-32.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narcísio Júnior de Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 31.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código 

Penal e afastar a causa de aumento previsto no art. 155, §1°, Código Penal 

e, portanto, CONDENAR o acusado NARCÍSIO JÚNIOR DE ALMEIDA BRITO, 

brasileiro, nascido em 01/04/1994, natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, filho de Narcísio Santana Leite Brito e Bianca Rodrigues de 

Almeida, inscrito no CPF sob n° 041.868.351-44e portador do RG n° 

2326698-8/SSP-MT, como incurso nas sanções previstas no art. 155, 

“caput” (1º FATO) e art. 155, “caput” (duas vezes), c/c art. 71 (2° e 3° 

FATOS), ambos do Código Penal e todos na forma do art. 69 do 

CP.49.60.Diante disso, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, 

inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de 

Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE NARCÍSIO 

JÚNIOR DE ALMEIDA BRITO dos delitos previstos art. 155, §1°, (1º FATO) 

e art. 155, “caput” (duas vezes), c/c art. 71 (2° e 3° FATOS), ambos do 

Código Penal e todos na forma do art. 69 do CP.61.Desnecessária 

intimação pessoal do acusado quanto à sentença de extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 1.387 da CNGC/MT.62.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.63.Por 

fim, arbitro em favor da advogada dativa, Dra. Júlia Daibert Rocha – 

OAB/MG 142.563, honorários advocatícios proporcionais no montante de 5 

(cinco) URH, equivalente a R$ 4.642,58, em observância à 

proporcionalidade entre o trabalho realizado e o disposto nos itens 7 e 7.1 

da Tabela XIX da OAB/MT 2019. Expeça-se certidão de crédito para fins 

de cobrança, independentemente do trânsito em julgado da sentença, 

sendo que os honorários de eventual fase recursal serão arbitrados 

oportunamente, conforme o trabalho realizado.Publique-se, registre-se e 
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intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56327 Nr: 507-19.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24.554/O

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado CARLOS 

ALBERTO SILVA DE SOUZA, pela prática, em tese, ao disposto no art. 

147, “caput”, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos. A denúncia foi 

recebida no dia 15/03/2016 (fls.71/72). No dia 06/12/2016, foi proferida 

sentença condenatória em face do acusado, condenando-o nas sanções 

do art. 147 do CP, à pena de 02 (dois) meses de detenção (fls. 112/113).É 

o necessário. Fundamento e decido. Diante disso, com fundamento nos 

artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, c/c art. 110, §1°, todos do Código 

Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA a 

punibilidade de CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, em relação às 

infrações penais previstas no art. 147 do Código Penal.Recolha(m)-se o(s) 

mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Desnecessária intimação pessoal do acusado quanto à 

sentença de extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 da 

CNGC/MT.Havendo bens móveis lícitos apreendidos, determino a intimação 

dos acusados para retirada no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, decreto o perdimento e determino a destruição 

ou doação para entidades beneficentes, conforme o estado de 

conservação, certificando-se nos autos.Comunique-se à Direção do Foro 

para cumprimento, certificando-se nos autos.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações necessárias. Por fim, arbitro em 

favor do advogado dativo, Dr. Matheus Salomé de Souza – OAB/MT n. 

24.554/O, honorários advocatícios proporcionais no montante de 2,5 (dois 

e meio) URH, equivalente a R$ 2.321,29, em observância à 

proporcionalidade entre o trabalho realizado e o disposto nos itens 7 e 7.1 

da Tabela XIX da OAB/MT 2019. Expeça-se certidão de crédito para fins 

de cobrança, independentemente do trânsito em julgado da sentença, 

sendo que os honorários de eventual fase recursal serão arbitrados 

oportunamente, conforme o trabalho realizado.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56712 Nr: 646-68.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Cristina Fleuripe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vista a parte 

requerida para manifesta-se no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52306 Nr: 495-73.2013.811.0077

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OdP, EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DECRETAR a desconstituição do poder familiar de 

OZÉLIA DE PAULA e para conceder aos autores ELIANA ALEXANDRE e 

MÁRCIO ALVES DOS SANTOS a adoção da menor LUIZA ISADORA DE 

PAULA, nos termos do art. 39 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e art. 1.626 e seguintes do Código Civil.Arbitro em favor da 

advogada dativa Dra. Graciele Cristina Romero Munhoz – OAB/MT n. 

20.748-O, honorários advocatícios proporcionais no montante de 04 

(quatro) URH, equivalente a R$ 3.714,06, em observância à 

proporcionalidade entre o trabalho realizado e o disposto no item 5.2 da 

Tabela XI da OAB/MT 2019, em virtude do fato de não ter sido necessária 

audiência de instrução. Expeça-se certidão de crédito para fins de 

cobrança, independentemente do trânsito em julgado da sentença, sendo 

que os honorários de eventual fase recursal serão arbitrados 

oportunamente, conforme o trabalho realizado.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil (fls. 63), observando-se 

as formalidades legais previstas no art. 47 e parágrafos do Estatuto da 

Criança do Adolescente, a fim de retificar ao registro civil do menor, que 

passará a se chamar ISABELLY ALEXANDRE DOS SANTOS, constando 

no assento ser filha de ELIANA ALEXANDRE e de MARCIO ALVES DOS 

SANTOS, sendo os avós paternos José Alves dos Santos e Ester Marcal 

de Moura e avós maternos Orlando Alexandre e Quiteria Francisco da 

Silva Alexandre, inscrevendo-se no registro civil a sentença, 

cancelando-se o registro original e lavrando-se outro com os nomes dos 

requerentes como pais da criança, e os nomes dos ascendentes destes 

como avós da infante, não registrando nenhuma observação sobre a 

origem do ato na certidão de registro.Processo isento de custas.P. R. I., 

inclusive intimando-se o Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 897-57.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Outrossim, considerando que houve o trânsito em julgado e foi dado 

cumprimento ao mandado de prisão para início do cumprimento da pena em 

09/11/2019, insta consignar que a competência em sede de Execução 

Penal é do juízo do local da unidade prisional onde se encontra o 

reeducando preso em regime fechado ou, se em regime mais brando, do 

local de sua residência, em razão da necessária proximidade do Juízo 

para a adequada realização dos atos executivos destinados à 

ressocialização.No âmbito do Estado de Mato Grosso, “independem de 

anuência do juízo destinatário as transferências dos reeducandos que 

estiverem cumprindo pena em regime semiaberto e aberto” (art. 1.440, §4º, 

da CNGC-TJMT).Tendo em vista a informação acerca da atual 

prisão/residência do apenado na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, 

conforme noticiado nos autos, bem como não houve oposição do 

Ministério Público, DETERMINO a transferência da execução da pena para 

aquela Comarca, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.Deixo de 

analisar os pedidos pendentes, em razão do declínio da competência, 

deixando a apreciação para o novo juízo da execução.Remetam-se os 

autos eletrônicos ao juízo destinatário, caso integrado ao sistema SEEU, 

com as baixas e anotações de estilo.Caso não seja integrado ao sistema 

SEEU, proceda-se ao download dos autos, remetendo-os via Malote Digital 
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para distribuição no juízo de destino.ANOTE-SE o incidente de 

transferência do local da pena no sistema SEEU.Cumpram-se as demais 

determinações contidas na sentença condenatória antes de procederam 

com a remessa do feito ao juízo da comarca de Pontes e Lacerda/MT, 

notadamente quanto às comunicações e expedição da guia de execução 

penal, devendo esta decisão acompanhar o respectivo processo 

executivo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28085 Nr: 768-91.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacob André Bringsken

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582-0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida para manifestar se no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54388 Nr: 937-05.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaildo Bispo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parriao - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante certidão negativa do requerente Adaildo Bispo de Oliveira para 

comparecimento em perícia no dia 01/02/2020 às 08:30 hrs, intimo o 

advogado da parte Dr. Manoel Costa Parrião OAB/MT 13.944 para se 

manifestar nos autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55870 Nr: 341-84.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICTOR NUNES, Cpf: 17784689187, Rg: 

882.709, brasileiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VICTOR 

NUNES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Aplicação 

de Multa Administrativa - Não vacinação de animais, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 201538/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/01/2015

 - Valor Total: R$ 13.480,39 - Valor Atualizado: R$ 13.480,39 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 09 verso): "Cite-se". DESPACHO (Fls. 

26): "Vistos, etc.Cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) dias".

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 07 de maio de 2019

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31630 Nr: 930-18.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatel-Agência Nacional de Telecomunicações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda 

Rocha-Procuradora Federal - OAB:MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO RAMOS DA SILVA, Cpf: 

82510210149, Rg: 1.108.776-5, Filiação: Maria Auxiliadora Ramos da Silva 

e Erico José da Silva, data de nascimento: 06/01/1980, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, solteiro(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/07/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES em face de 

RONALDO RAMOS DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Multa por Infração à LGT (Lei Geral das Telecomunicações) - 

Anatel não Outorgados, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: .N.livro01.folha2850/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/06/2011

 - Valor Total: R$ 7.399,71 - Valor Atualizado: R$ 6.727,01 - Valor 

Honorários: R$ 672,70

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 12): "Autos n. 930-18.2011.811.0077I – 

Expeça-se mandado de citação do executado.II – Para a hipótese de 

pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado.III – Int.IV – Cumpra-se". 

DESPACHO (Fls. 40): "Vistos, etc.Após, consulta ao INFOJUD, foi 

informado o mesmo endereço que consta nos autos.Assim, expeça-se 

edital de citação, com prazo de 20 dias".

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 07 de maio de 2019

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50730 Nr: 549-73.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Freitas Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DE FREITAS FERREIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/05/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PEDRO DE FREITAS 

FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Aplicação de Multa Administrativa- Não vacinação de animais, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20121544/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/03/2012

 - Valor Total: R$ 9.604,43 - Valor Atualizado: R$ 8.731,30 - Valor 

Honorários: R$ 873,13

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 06/07): "I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 

615-A do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º 

da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 615-A do CPC. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na oportunidade, importante também 

consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo indicação 

precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado. DESPACHO (Fls. 35): 

"Vistos, etc.Cite-se o executado por edital, com prazo de 20 dias".

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 07 de maio de 2019

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29336 Nr: 433-38.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Regina Vicente & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow 

Júnior-Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÉLIA REGINA VICENTE & CIA LTDA - ME, 

CNPJ: 05088723000108. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CÉLIA REGINA VICENTE & CIA 

LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento- ICMS garantido integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 200912003/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2019

 - Valor Total: R$ 82.716,51 - Valor Atualizado: R$ 75.196,83 - Valor 

Honorários: R$ 7.519,68

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 11): "Vistos.I – Expeça-se mandado de 

citação do executado.II – Para a hipótese de pronto pagamento ou de não 

oferecimento de embargos fixo os honorários advocatícios em 10% do 

débito atualizado.III – Int.IV – Cumpra-se.Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 05 de abril de 2010.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 

de Direito". DESPACHO (Fls. 65): "Vistos, etc.Cite-se a executada por 

edital. Prazo de 20 dias".

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 07 de maio de 2019

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52114 Nr: 300-88.2013.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Souza de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDA SOUZA DE PAULA, Cpf: 

49511769200, Rg: 224.777, Filiação: Maria Cidália Vírginio de Souza e 

Francisco de Paula, data de nascimento: 02/06/1971, brasileiro(a), natural 

de Cruzeiro do Sul-AC, solteiro(a), autonoma, Telefone 9917-7901. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RAIMUNDA SOUZA DE 

PAULA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Multa 

Penal- Descumprimento de Ordem Judicial, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20131754/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2013

 - Valor Total: R$ 7.014,83 - Valor Atualizado: R$ 6.377,12 - Valor 

Honorários: R$ 637,71

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 09/10): "I – Cite-se o executado, por 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 

615-A do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º 

da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 615-A do CPC. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na oportunidade, importante também 

consignar que é imprescindível a informação do número exato do 

CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para que eventual 

pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo indicação 

precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea “a” do 

Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda 

Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso 

encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito 

de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento deverá 

constar expressamente o bem a ser penhorado". DESPACHO (Fls. 43): " 

Vistos, etc. Cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) dias".

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 07 de maio de 2019

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66686 Nr: 61-74.2019.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTER FERREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), convivente, autônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO (Ofensor), acima qualificado, 

de conformidade com a decisão abaixo transcrita, acerca do 

DEFERIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS: a) o representado 

fica proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

mantendo uma distância mínima de 200 metros; b) o representado fica 

proibido de entrar em contato com a vítima, com seus familiares e com as 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c) o representado fica 

proibido de frequentar a RESIDÊNCIA da vítima, bem como seu local de 

trabalho; d) separação de corpos. Em caso de descumprimento, fica 

ciente de que o descumprimento ou imposição de obstáculos à fiel 

execução das medidas de proteção que foram cominadas constitui crime, 

conforme art. 24-A da Lei 11.340/06, além de sujeita-lo à decretação da 

sua prisão preventiva, na forma do art. 313, IV, do Código de Processo 

Penal.

Despacho/Decisão: DECISÃO (Fls. 13): Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

medida protetiva formulado por Gerônima Chube Matucari em face de 

Walter Ferreira da Silva, ambos qualificados nos autos. Perante a 

autoridade policial a vítima narrou que sofreu violência psicológica 

(ameaças) praticada pelo representado, no âmbito doméstico. O § 8º do 

artigo 226 da Constituição Federal prevê que "o Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações". Esse 

modelo político-ideológico de proteção contra a violência no âmbito da 

relação doméstica foi integrado pelo disposto na Lei 11.340/2006, que 

prevê uma série de medidas com a finalidade de eliminar todas as formas 

de discriminação contra as mulheres, prevenindo e punindo, com o 

objetivo de erradicar esse tipo de agressão. A violência a que a vítima foi 

submetida demanda uma atuação enérgica, de forma a demonstrar que o 

Estado brasileiro não aceita nenhuma forma de agressão contra a mulher. 

Em casos como o presente é imperioso que as medidas sejam deferidas, 

tendo como norte a proteção à vida e integridade física e psicológica da 

mulher agredida, eis que qualquer violação a esse bem será sempre 

irreparável; também é necessário salvaguardar a credibilidade da Justiça e 

evitar a impressão de impotência frente a esse tipo de delito. ANTE O 

EXPOSTO, determino as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: - 

o representado fica proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e 

testemunhas, mantendo uma distância mínima de 200 metros; - o 

representado fica proibido de entrar em contato com a vítima, com seus 

familiares e com as testemunhas, por qualquer meio de comunicação; - o 
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representado fica proibido de frequentar a RESIDÊNCIA da vítima, bem 

como seu local de trabalho; - separação de corpos. A medida protetiva de 

afastamento do requerido da residência da vítima deverá ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça com a moderação e cautela de praxe, ficando 

autorizada, desde já, a requisição de força policial, se necessário (§3º, 

art. 22, Lei nº 11.340/06). O agressor fica ciente de que o descumprimento 

ou imposição de obstáculos à fiel execução das medidas de proteção que 

foram cominadas constitui crime, conforme art. 24-A da Lei 11.340/06, 

além de sujeita-lo à decretação da sua prisão preventiva, na forma do art. 

313, IV, do Código de Processo Penal. Fica a vítima ciente de que: - Caso 

seja necessário, poderá contar com o serviço da Defensoria Pública, 

conforme prevê o artigo 18, inciso II, da Lei n. 11.340/2006; - Se for 

novamente procurada pelo representado deve entrar em contato, 

imediatamente, com a Polícia Militar (via 190), Polícia Civil (via 197), 

Ministério Público ou Fórum local. Abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que tome ciência dos fatos e postule, caso queira, as 

diligências que entender cabíveis. Comunique-se à Delegacia de Polícia 

local para que adote as providências pertinentes ao caso. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO JUDICIAL para ciência da vítima e 

do agressor. Cumpra-se com urgência. DESPACHO (Fls. 16): "Vistos, etc. 

1- Intime-se o agressor por edital, prazo de 15 (quinze) dias. 3 - Decorrido 

o prazo, dê-se vista ao Ministério Público. 4- Após, conclusos".

Advertência: Em caso de descumprimento, fica ciente de que o 

descumprimento ou imposição de obstáculos à fiel execução das medidas 

de proteção que foram cominadas constitui crime, conforme art. 24-A da 

Lei 11.340/06, além de sujeita-lo à decretação da sua prisão preventiva, 

na forma do art. 313, IV, do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 06 de maio de 2019

Antoninho Marmo da Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64809 Nr: 774-83.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRdA, AGdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

 AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 774-83.2018.811.0077 Código: 64809 Vlr Causa: R$ 5.724,00

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: A. G. DE S. A., representada por sua genitora, Daiane 

Rodrigues Amorim

 Polo Passivo: Roberth de Sousa Santos

Pessoa a ser citada: ROBERTH DE SOUSA SANTOS, CPF: 

055.616.831-36, Endereço: Local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO, acima indicado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

da decisão interlocutória adiante transcrita, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, 

apresentar sua contestação, importando a sua ausência em confissão e 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

inicial, bem como, sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que DEFERIU os 

alimentos provisórios, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente no país, além de 50% das despesas extras com o filho.

CONTA PARA DEPÓSITO: Conta Poupança nº 22787-6, Caixa Econômica 

Federal, Agência3439, em nome de Daiane Rodrigues de Amorim, CPF n. 

060.223.741-62.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Alimentos proposta por A.G. de 

S.A., menor neste ato representado por sua genitora, Daiane Rodrigues de 

Amorim em desfavor de Roberth de Sousa Santos, onde requer que ao 

final seja julgado procedente o pedido, condenado o requerido ao 

pagamento da pensão alimentícia no valor de cinquenta por cento (50%) 

do salário mínimo vigente para o menor, bem como, ao pagamento de 

cinquenta por cento (50%) das despesas extraordinárias da menor, tais 

como consultas e tratamentos odontológicos, compra de medicamentos, 

uniforme e material escolar.

DECISÃO (Fls. 20): "Vistos, etc.Defiro à parte autora o benefício da justiça 

gratuita.1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser 

marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes 

estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público.2- Ressalta-se 

que o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à 

audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º do CPC.3- Na 

ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente no país (para cada 

menor), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), devidos até 

o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a serem depositados na 

conta bancária indicada pela parte autora ou entregues diretamente, 

mediante recibo.4- Com o objetivo de regularizar a situação de fato, defiro 

a guarda provisória da menor AGHATA GABRYELLY DE SOUSA AMORIM 

em favor da genitora DAIANE RODRIGUES DE AMORIM.Lavre-se termo de 

guarda provisória.5- Determino a elaboração de estudo social na 

residência da autora, pela equipe multidisciplinar do Fórum, caso não haja 

credenciados, deverá ser realizado pelo Conselho Tutelar ou CRAS. Prazo 

de 15 dias para elaboração do estudo.6- Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado ou pessoalmente, caso representado pela 

Defensoria Pública.5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as 

advertências legais". DESPACHO (Fls. 41): "Vistos, etc. Cite-se por edital".

ADVERTÊNCIAS: 1. O não pagamento dos alimentos provisórios que 

tenham sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar sua 

execução, sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 2. Os alimentos 

provisórios deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado 

na decisão acima transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, 

ou, não havendo indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, 

exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

Analista Judiciário, digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 06 de setembro de 2019.

Antoninho Marmo da Silva Junior

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.205/CNGC

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Municipal, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Vila Bela da

 Santíssima Trindade/MT, Cep:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52124 Nr: 307-80.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, Mariana Cristina Correa de Andrade - 

OAB:15.549/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando detidamente o presente feito, verifiquei que os 

autos não é Justiça gratuita, e sim com custas (fls. 30/32).

Certifico enfim que, diante do supra relatado, nesta data, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono o feito para 

intimar os patronos do requerente/exequente para retirar(em) o edital de 

intimação expedido para publicação, com posterior comprovação nos 

autos, em conformidade as ordens de serviços nº. 01/2008 e 01/2017 

deste Juízo.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62082 Nr: 1064-35.2017.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LIMEIRA DE OLIVEIRA, GERCINA ALVES DE 

OLIVEIRA, José Roberto Limeira, ROSELITA LIMEIRA DAMASIO, RUBENS 

LIMEIRA, RAIMUNDO LIMEIRA DE OLIVEIRA, Rozeli Limeira de Freitas, José 

Carlos de Oliveira Limeira, MARCELO PEREIRA LIMEIRA, ROSANGELA 

PEREIRA LIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Pereira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15.744 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando detidamente o presente feito, verifiquei que 

não consta nos autos que o mesmo é de Justiça gratuita, mas com custas 

(fls. 75/76).

Certifico enfim que, diante do supra relatado, nesta data, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono o feito para 

intimar os patronos do requerente/exequente para retirar(em) o edital de 

citação expedido para publicação, com posterior comprovação nos autos, 

em conformidade as ordens de serviços nº. 01/2008 e 01/2017 deste 

Juízo.

Para constar, lavrei a presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001012-51.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRA BONFIM DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Processo: 1001012-51.2019.8.11.0077 

Requerente: Canopus Administradora de Consórcios S/A Requerido: Aira 

Bonfim de Moraes Vistos, etc. Comprovada a mora, defiro liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. Procedi à restrição de 

circulação via RENAJUD (art. 3º, §9º, do Dec. Lei 911/69). Executada a 

liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 

911/69, com redação dada pela Lei 10.931/2004), apresentar contestação 

ou, no prazo de 05(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida – entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial 

– sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária, consoante entendimento do STJ em recurso especial 

submetido ao rito dos recursos repetitivos, verbis: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir a 

diligência nos finais de semana, feriados e fora do horário do expediente, 

bem como proceder ao arrombamento e requisição de reforço policial, 

caso estritamente necessário para o cumprimento da diligência. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 20 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: ELMO LAMOIA DE MORAES 20/12/2019 - 15:42:24 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Juiz Inclusão ELMO LAMOIA DE 

MORAES Órgão Judiciário VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE VARA 

UNICA N° do Processo 10010125120198110077 Total de veículos: 1 Placa 

Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição QBD8348 MT 

I/RENAULT CLIO AUT 10H3P AIRA BONFIM DE MORAES Circulação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001013-36.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1001013-36.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: IVAIR BUENO LANZARIN 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1- Como se trata de 

cumprimento de sentença distribuído no PJe, oriundo de processo de 

conhecimento físico, em cumprimento ao art. 13, II, da Resolução TJMT/TP 

nº 03/2018, a Secretaria deverá: a) cadastrar os advogados da parte 

exequente e da parte executada no sistema PJe, conforme procurações 

constantes do processo físico; b) se abster de cobrar o recolhimento de 

custas de distribuição, por se tratar da continuação de um mesmo 

processo; c) fazer constar na primeira intimação da parte executada a 

informação do número e código do processo de conhecimento (autos 

físicos) e do cumprimento de sentença (autos eletrônicos). 2- Intime-se o 

devedor, por meio de publicação no DJe em nome de seu advogado 

constituído, para pagar o valor apontado pela parte exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos. Caso o devedor seja representado pela 

Defensoria Pública, deverá ser intimado pessoalmente por carta com aviso 

de recebimento ou mandado, além da intimação pessoal do Defensor 

Público. Caso o devedor tenha sido citado pessoalmente na fase de 
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conhecimento e seja revel, deverá ser intimado pessoalmente por carta 

com aviso de recebimento ou mandado. Caso o devedor seja revel citado 

por edital, deverá ser intimado por edital e intimado o curador especial 

nomeado nos autos. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

data da assinatura digital. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000471-18.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Autos nº: 

1000471-18.2019.8.11.0077 - PJE Exequente: Graciele Cristina Romero 

Munhoz Executada: Rosana Maria da Silva DECISÃO Vistos, etc. Trata-se 

ação de cumprimento de sentença promovida por Graciele Cristina Romero 

Munhoz em face de Rosana Maria da Silva. Realizada a tentativa de 

penhora on line por meio dos sistemas judiciais disponíveis (Bacenjud, 

Renajud e Infojud), não foram localizados bens em nome da parte 

executado, razão pela qual foi determinada a intimação da exequente para 

proceder à indicação de bens à penhora sob pena de arquivamento. 

Assim, a parte exequente veios aos autos no movimento ID. 27867273, 

indicando à penhora o veículo FIAT Siena EL, 1.4, Flex, 12/14, cor prata, 

Placa EWU8184, RENAVAM 00567208281, registrado em nome de Joana 

Sólis. Sem maiores delongas, em atenta análise ao pedido da exequente, 

observo que procedem as alegações apresentas, restando indene de 

dúvidas que o veículo acima descrito pertence ao patrimônio da executada 

Rosana Maria da Silva, posto que, conforme consta dos documentos 

comprobatórios apresentados, de fato, o veículo encontra-se sob a posse 

da executada desde 2018, quando o recebeu em pagamento na ação de 

execução que promoveu em face Donizete Aleixo da Silva (nº 

811-47.2017.811.0077, código 61619, que tramitou perante este Juízo), o 

qual comprou o veículo da antiga proprietária Joana Sólis, conforme 

declaração da própria. Nesse sentido, consideração que os direitos reais 

sobre bens móveis são adquiridos pela tradição (art. 1.226 do CC) e, 

considerando que o automóvel descrito pela exequente se encontra sob a 

posse da executada, conforme restou comprovado inclusive nas 

fotografias apresentadas no pedido de ID. 27867273, DETERMINO A 

PENHORA do veículo FIAT Siena EL, 1.4, Flex, 12/14, cor prata, Placa 

EWU8184, RENAVAM 00567208281, registrado em nome de Joana Sólis 

Procedi ao lançamento de restrição para circulação sobre o referido 

veículo, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de 

forma a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Com fundamento no 

art. 845, §1º, do CPC, declaro que o “Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular” do RENAJUD serve como termo de penhora, tendo 

como valor da avaliação o constante da Tabela FIPE desta data, 

desnecessária a avaliação in loco do bem (art. 871, IV, do CPC). Sendo 

certa a localização do bem, expeça-se Mandado de Remoção do Veículo 

que deverá ser entregue à exequente, a qual nomeio como fiel depositária, 

sob compromisso, até ulterior decisão do Juízo. Intime-se a executada da 

penhora realizada para que, querendo, apresente embargos no prazo 

legal. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de Janeiro de 

2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-84.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

PEDIDO DE VINCULAÇÃO DE VALORES 1000152-84.2018.8.11.0077 

Certifico e dou fé que, nesta data encaminhei ao Departamento de 

Depósitos Judicias o seguinte pedido de vinculação: ( ) Ofício-COREJ - 

Requerente ( ) Ofício-COREJ - Advogado ( X ) Bloqueio Judicial Para 

constar, lavrei a presente. Vila Bela da Santíssima Trindade, 18 de 

dezembro de 2019 Daniel Wesley Teodoro Santos Estagiário SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Municipal, s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, CEP:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000146-77.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

PEDIDO DE VINCULAÇÃO DE VALORES 1000146-77.2018.8.11.0077 

Certifico e dou fé que, nesta data encaminhei ao Departamento de 

Depósitos Judicias o seguinte pedido de vinculação: ( ) Ofício-COREJ - 

Requerente ( ) Ofício-COREJ - Advogado ( X ) Bloqueio Judicial Para 

constar, lavrei a presente. Vila Bela da Santíssima Trindade, 18 de 

dezembro de 2019 Daniel Wesley Teodoro Santos Estagiário SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Municipal, s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, CEP:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000161-46.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

PEDIDO DE VINCULAÇÃO DE VALORES 1000161-46.2018.8.11.0077 

Certifico e dou fé que, nesta data encaminhei ao Departamento de 

Depósitos Judicias o seguinte pedido de vinculação: ( ) Ofício-COREJ - 

Requerente ( ) Ofício-COREJ - Advogado ( X ) Bloqueio Judicial Para 

constar, lavrei a presente. Vila Bela da Santíssima Trindade, 18 de 

dezembro de 2019 Daniel Wesley Teodoro Santos Estagiário SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Municipal, s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, CEP:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-67.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1737 de 1782



Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000179-67.2018.8.11.0077. REQUERENTE: CLEUNIR DA SILVA 

GARCIA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Vista à parte autora para 

formular pedido de cumprimento da sentença no prazo de cinco dias. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-94.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SUPEPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000356-94.2019.8.11.0077. REQUERENTE: PEDRO SUPEPI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Vistos, 

etc. Vista à parte autora para formular pedido de cumprimento da 

sentença no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

ao arquivo, com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-52.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000320-52.2019.8.11.0077. REQUERENTE: MARIA JOSE 

FERREIRA COELHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA 

SANTISSIMA TRINDADE Vistos, etc. Vista à parte autora para formular 

pedido de cumprimento da sentença no prazo de cinco dias. Transcorrido 

o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 25 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-49.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DA SILVA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Rua Conde de Azambuja, 354, 

CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ELMO LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000014-49.2020.8.11.0077 

Valor da causa: R$ 12.091,18 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: CELIA DA SILVA LEAO Endereço: AVENIDA DO 

CONTORNO, S/N, COHAB NOVA, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - 

MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO 

PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 13/03/2020 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-34.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON GAMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Rua Conde de Azambuja, 354, 

CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
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ELMO LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000015-34.2020.8.11.0077 

Valor da causa: R$ 12.088,65 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GEILSON GAMA DE ARAUJO Endereço: RUA PROJETADA 

02, S/N, COHAB NOV, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 13/03/2020 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-13.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CANDINHA CHAMO CAMBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Rua Conde de Azambuja, 354, 

CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ELMO LAMOIA DE MORAES PROCESSO n. 1000924-13.2019.8.11.0077 

Valor da causa: R$ 12.134,97 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CANDINHA CHAMO CAMBARA Endereço: 

PROJETADA, S/N, JD AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 

13/03/2020 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 16 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-29.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Rua Conde de Azambuja, 354, 

CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PROCESSO n. 1000231-29.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 3.293,16 

POLO ATIVO: Nome: MARCIO FRANCISCO ANDRADE Endereço: AV. JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, 1575, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO Endereço: RUA LUIZ DE 

ALBUQUERQUE, 00, CRECHE ANASTÁCIA, CENTRO, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 ESPÉCIE: [Cheque]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 
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TRINDADE, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-26.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1000022-26.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 10.223,02 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IVONETE DA SILVA Endereço: Avenida José Pereira da Silva, S/N, 

Centro, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL Data: 13/03/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-33.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA PEROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO 

FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000028-33.2020.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

17.783,40 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIDINEIA PEROSO Endereço: AVENIDA ITAPARICA, COOPHEMA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78085-100 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Endereço: RUA IGUATEMI, 151, 19 

ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 01451-011 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL Data: 13/03/2020 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 20 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 544-75.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero Munhoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monik Assad de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607

 Vistos, etc.

Diante do teor da certidão de fls. 141 verso, considerando que o 

advogado dativo nomeado foi intimado para apresentar alegações finais, 

porém quedou-se inerte, desconstituo-o e, em estrita observância aos 

princípios da ampla defesa e contraditório, bem como a fim de se evitar 

futuras arguições de nulidade processual, nomeio o Dr. Carlos Henrique 

Nascimento Areco, OAB/MT nº 24.797, telefone (65) 99204-7197, e-mail 

arecoadv@outlook.com, para a defesa do querelada Monik Assad de 

Lima.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

Cumpra-se com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000177-97.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000177-97.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA 

DA SILVA MOREIRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 25 de dezembro de 2019. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de 

Justiça Vila Bela da Santissima Trindade / (PJE) Juizado Especial Cível e 

Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade Alvará Eletrônico n° 573432-0 

/ 2019 Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2019 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Código Processo 1000177-97.2018.811.0077 Requerente: MARIA 

APARECIDA DA SILVA MOREIRA Advogado: RAMAO WILSON JUNIOR 

Requerido: Banco do Brasil S.A Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

Beneficiário: MARIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA Conta Judicial 

3100131080304 Valor: R$ 6.231,17 (seis mil e duzentos e trinta e um reais 

e dezessete centavos) Autorizado: CARIME BRETAS GUIMARAES 

CPF/CNPJ: 043.658.041-11 Data de Emissão: 11/12/2019 Titular Conta 

CARIME BRETAS GUIMARAES CPF/CNPJ Titular Conta 043.658.041-11 

Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 2480 336556 Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ELMO LAMOIA DE MORAES Status: Processando Mensagem: Em 

processamento Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Assinado Eletronicamente por Dr ELMO LAMOIA DE MORAES Vila Bela da 

Santissima Trindade/ (PJE) Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da 
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000755-26.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000755-26.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 
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Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000757-93.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000757-93.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000759-63.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000759-63.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000772-62.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000772-62.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000762-18.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000762-18.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000764-85.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000764-85.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 
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intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000765-70.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000765-70.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000771-77.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000771-77.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 
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5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000763-03.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000763-03.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000770-92.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000770-92.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000767-40.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000767-40.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 
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decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000760-48.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000760-48.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-44.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000812-44.2019.8.11.0077. REQUERENTE: MOACIR FREITAS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Ante a natureza da causa, que discute matéria 

substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente 

debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício 

do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, 

entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, 

sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na 

fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido 

inicial. Pretende a parte autora a condenação do ente federativo réu ao 

pagamento dos depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não 

pagas, sustentando que os contratos de trabalho temporários entabulados 

com o poder público são nulos, em razão das sucessivas renovações. A 

Constituição da República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura 

em cargos e empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de 

livre nomeação e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade 

de contratação por tempo determinado, sem a realização prévia de 

concurso público, a fim de atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, desde que exista Lei do ente competente 

Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, estabelecendo as hipóteses 

possíveis. Somente se admite a dispensa da realização de concurso 

público e a contratação por tempo determinado quando as funções a 

serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, 

e o contrato firmado deve vigorar por período determinado. É vedada a 

contratação temporária quando as atividades a ser realizadas constituírem 

serviços ordinários da administração pública, que devem ser afetadas a 

um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou 

habitual. Nesse contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo 

determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a 
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contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não 

eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento 

dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais 

instrumentos nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o 

servidor faz jus à percepção do salário pactuado, além de 13º salário 

proporcional ao tempo de serviço prestado, e férias remuneradas 

acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os direitos sociais são 

estendidos aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. 

Entretanto, não há discussão quanto ao pagamento destas verbas, 

restringindo-se a lide à cobrança do FGTS. Acerca do FGTS, é pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MOACIR FREITAS em 

desfavor de MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT 

para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente 

ao FGTS, de todo o período laborado (janeiro/1996 a dezembro/2016). 

Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido 

pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: 

desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de sentença, na 

forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura digital. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113736 Nr: 274-73.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CIENTIFICAR as partes da expedição do Alavrá de ref. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105700 Nr: 621-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CIENTIFICAR as partes da expedição do Alvará de ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102198 Nr: 182-03.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA CONSUELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT, EVERTON COVRE - OAB:MT-15.255/0, FERNANDA 

DENICOLO - OAB:17.713, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - 

OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar alegações finais, nos termos da decisão de fl. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36436 Nr: 107-47.2003.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANI LUIZA KONERAT, ALDO JOSÉ 

ZAVODINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:19448-A

 Certifico e dou fé que, nos termos do item 1.27.14.2.3 do Provimento nº 

92/2014-CGJ, os presentes autos foram integralmente digitalizados, 

passando, a partir desta data, a tramitar nesta Corte de Justiça pela via 

digital (eletrônica), os quais permanecem com a mesma numeração e 

código, sendo que a parte física dos autos será arquivada em pasta 

própria no setor de arquivo da secretaria.

 Certifico ainda que, em atenção ao item 1.27.14.2.4 do provimento 

supracitado, devem as partes manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse em manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8183 Nr: 3-65.1997.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO PEREIRA DA SILVA - 

MOTOSSERRAS-ME, ADÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:MT -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Autos n. 5002/660

Código n. 8183

Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, em desfavor de ADÃO PEREIRA DA SILVA 

MOTOSSERRAS-ME e ADÃO PEREIRA DA SILVA, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

A inicial fora recebida em 16/04/1997 e determinando a citação da parte 

executada (fl. 05), a qual restou negativa (fl. 28-v).

Dessa forma, fora determinada a citação por edital das partes (fl. 34).

Entre um ato e outro, fora realizada tentativa de arresto de bens dos 

executados, conforme Mandado e certidão de fls. 59/60, a qual restou 

infrutífera ante sua não localização.

Às fls. 107, fora determinada a penhora na conta dos executados, via 

BACENJUD, sendo localizado o valor de R$ 160,13 (cento e sessenta 

reais e treze centavos) na conta de titularidade do executado Adão 

Pereira da Silva, conforme extrato de fls. 108 e ofício de fls. 110.

Posteriormente, a exequente informa que localizou um imóvel em nome do 

executado, pugnando, por conseguinte, pelo sua penhora (fls. 126/127), 

momento em que, a penhora fora realizada, conforme Auto de Penhora e 

Depósito de fls. 147/148.

Exceção de Pré-executividade às fls. 169/180. Impugnação da Fazenda 

Pública às fls. 198/200.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato.

 Decido.

Trata-se de Execução Fiscal, promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, em desfavor de ADÃO PEREIRA DA SILVA 

MOTOSSERRAS-ME e ADÃO PEREIRA DA SILVA, conforme relatório 

acima.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

 Analisando os autos, verifica-se que, após o despacho que determinou a 

citação (fl. 05), os devedores não foram localizados e/ou não foram 

encontrados bens passíveis de penhora, ocorrendo, assim, a 

necessidade de declarar a suspensão da execução e o início da 

contagem do prazo da prescrição intercorrente subsequente, conforme 

determina o artigo 40, caput, e §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80.

Insta frisar que a referida suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 

(um) ano, ordem expressa contida no dispositivo mencionado alhures, é 

automática e decorre da simples ausência de localização do devedor e de 

seus bens, independentemente de ordem judicial determinando que o 

processo seja suspenso.

 Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do 

Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos, firmou o 

seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução 

fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do 

Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução 

das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido 

e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora 

(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente".
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3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores 

do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, 

do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz 

suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do 

melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada 

a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça 

e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de 

suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, 

o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do 

feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a 

suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram 

amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. 

Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não 

tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que 

importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado 

ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou 

da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, 

ex lege.

 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 

(art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a 

Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente 

e decretá-la de imediato;

 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por 

edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não 

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a 

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os 

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 

1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo 

com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda 

que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 

edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo 

depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera.

 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos 

(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição.

 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que 

foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 

período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (destaquei).

Extrai-se dos autos, que a parte executada foi devidamente citada (fl. 

36/37), sendo essa causa legal para interrupção do prazo prescricional 

(item “4.3” do RESp nº 1.340.553/RS).

Empós, fora realizada uma tentativa de constrição, que restou inexitosa, 

conforme se depreende às fls. 60.

Veja-se, portanto, que o momento da ciência da Fazenda Pública acerca 

da negativa de localização de bens sobre os quais pudesse recair a 

penhora, ocorreu em 14/02/2001, devendo ser considerado tal data para 

fins da suspensão do executivo fiscal (item “3” e “4.1” do do RESp nº 

1.340.553/RS), uma vez que até então já se tinha conhecimento da 

ausência de bens penhoráveis.

Seguindo esse marco temporal, tem-se que o prazo da suspensão da 

execução findou em 14/02/2002, ou seja, após 01 (um) ano, vez que tal 

procedimento prescinde de determinação judicial (item “3” do RESp nº 

1.340.553/RS), iniciando-se daí o prazo prescricional, automaticamente, 

nos termos do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da LEF, seguindo o entendimento 

firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, tendo o prazo da prescrição iniciado após o término do 

prazo da suspensão automática, em 14/02/2002, decorrendo mais de 05 

(cinco) anos até a penhora de fls. 147/148, tem-se que a pretensão 

executiva estava fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Imperioso registar, que a penhora que recaiu sobre o imóvel indicado pelo 

exequente, somente se deu em 05/10/2015 (fls. 147/148), após decorrido 

o lustro prescricional, cujo termo final fora em 17/07/2005.

Quanto ao BACENJUD realizado, tendo em vista que o valor bloqueado é 

irrisório em relação ao total do débito e não supera, a toda evidência, os 

custos de operacionalização do ato processual, não há o que se falar em 

penhora frutífera, capaz de afastar o curso da prescrição.

Assim, “se o valor do bem penhorado for insignificante em relação ao total 

da dívida exequenda, não cumprindo, por conseguinte, sua finalidade no 

processo executório, descabe levar a efeito tal constrição” (TRF1 - 

Agravo de Instrumento N. 2009.01.00.055979-9/BA, Relator 

Desembargador Federal Catão Alves, publicação em 16/03/2012).

Nesse contexto, evitando-se que as execuções tramitem por longo 

período sem alcançarem o objetivo principal (a satisfação do débito), como 

no caso, o que poderia gerar, em contrapartida, mais prejuízo ao erário, 

deve ser reconhecido o decurso do prazo prescricional.

 Posto isso, reconheço, ex officio, a prescrição intercorrente, pelo que 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).

Determino o cancelamento da penhora realizada às fls. 147/148, sendo 

desnecessário a expedição de ofício ao Cartório de Imóveis, uma vez que 

não fora realizado o registro da penhora.

Autorizo o levantamento da constrição de fls. 108 e 110, ao executado 

ADÃO PEREIRA DA SILVA, devendo ser intimado para fornecer os seus 

dados bancários para a expedição do respectivo Alvará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas 

de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 28 de junho de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8183 Nr: 3-65.1997.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO PEREIRA DA SILVA - 

MOTOSSERRAS-ME, ADÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:MT -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B
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 INTIMAR os advogado da Excipiente ODETE MOREIRA DA SILVA acerca 

do inteiro teor da sentença de fls. 203/207.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8183 Nr: 3-65.1997.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO PEREIRA DA SILVA - 

MOTOSSERRAS-ME, ADÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:MT -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO PEREIRA DA SILVA - 

MOTOSSERRAS-ME, CNPJ: 24763955000169. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Sentença: Posto isso, reconheço, ex officio, a prescrição intercorrente, 

pelo que DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual e 

sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Determino o cancelamento 

da penhora realizada às fls. 147/148, sendo desnecessário a expedição 

de ofício ao Cartório de Imóveis, uma vez que não fora realizado o registro 

da penhora.Autorizo o levantamento da constrição de fls. 108 e 110, ao 

executado ADÃO PEREIRA DA SILVA, devendo ser intimado para fornecer 

os seus dados bancários para a expedição do respectivo 

Alvará.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 28 de junho de 

2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Vera, 22 de dezembro de 2019

Everton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 123255 Nr: 1465-22.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 123255

VISTOS.

Postergo a análise do pedido à ref. 52.

Tendo em vista que os endereços localizados nos extratos das buscas de 

ref. 48 são diversos dos endereços constantes nos mandados até o 

momento expedidos nos autos, bem como que as buscas de endereços 

são realizadas precipuamente nos sistemas Bacenjud e Siel, CUMPRA-SE 

a decisão de ref. 40, expedindo mandado de busca e apreensão e 

citação.

Caso negativas as diligências, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36976 Nr: 97-03.2003.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GROSS, E OUTROS 

(DESCONHECIDOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAETANO DE 

SOUZA - OAB:148594/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:6936-A

 INTIMAR a advogada Dra. CARLA CRISTINA MAYER, OAB/MT nº 18.586, 

acerca do desarquivamento do presente processo, bem como para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

devolução dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 104765 Nr: 263-15.2015.811.0102

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SM, AMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 104765

VISTOS.

MIGUEL MOREIRA VALENTIN representado pela sua genitora SONIA 

MOREIRA, moveu o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de 

ANDERSON MARQUES VALENTIN, todos qualificados nos autos.

A Defensoria Pública informou nos autos que não tem mais interesse no 

prosseguimento da execução, vez que o executado quitou os débitos em 

atraso, conforme declaração da exequente, requerendo a extinção do 

processo (ref. 36).

Com vista, o Ministério Público manifestou favorável ao pedido da 

Defensoria Pública (ref. 40).

É a síntese do necessário. Decido.

No decorrer do procedimento a parte executada adimpliu integralmente a 

obrigação, o que dá ensejo à extinção da ação pelo pagamento da dívida.

Com efeito, JULGO EXTINTA o presente cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que defiro o pedido de justiça 

gratuita (ref. 23).

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1750 de 1782



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 108089 Nr: 1392-55.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL AMANCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 108089

VISTO.

MUNICÍPIO DE VERA/MT moveu a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

em face de GENIVAL AMANCIO DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte exequente afirmou que a parte executada quitou o débito, 

requerendo, assim, a extinção da execução pelo adimplemento (ref. 35).

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito exequendo, 

conforme petição de ref. 35.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento 

nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que o executado 

não possui advogado constituído.

Transitado em julgado ARQUIVEM-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 118652 Nr: 2301-29.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ZANASI BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA MARIA RIBEIRO PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE EMANUELLE RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:21690/O

 Código nº 118652

Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, ciência e 

manifestação acerca do retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça.

Em não havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as 

cautelas de praxe, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido do 

interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 118494 Nr: 2234-64.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 118494

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar quanto aos RPV’s 

expedidos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 302-75.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Souza, ESPOLIO DE VICENTE 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE RITA MARIA DE SOUZA, MARIA DO 

ROSARIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES KING CARR DE MUZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Código nº 109262

VISTOS.

Tendo em vista o depósito do valor remanescente dos honorários periciais 

à ref. 144, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, cumprindo 

integralmente a decisão de ref. 107.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 109114 Nr: 259-41.2016.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 109114

VISTOS.

Diante do cálculo atualizado da multa apresentado pela exequente à ref. 

147, INTIME-SE a autarquia executada para se manifestar, em 15 (quinze) 

dias.

 Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.
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Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 107658 Nr: 1239-22.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVSDS, PAMELA LAURA SIQUERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 107658

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para carrear aos autos memorial de cálculo 

atualizado, demonstrando o fator da correção monetária utilizado, bem 

como os juros devidamente descritos, observando o disposto na 

sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

cumprimento de sentença.

Após, VOLVAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 124948 Nr: 2178-94.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE APARECIDA TEIXEIRA, JPTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença à ref. 42.

 INTIME-SE a parte autora para informar se o menor está realizando o 

tratamento pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112439 Nr: 1407-87.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112439

Vistos.

INTIME-SE novamente a parte requerente, via DJE, para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 105906 Nr: 691-94.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE LUCYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15.104-A, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, SIQUEIRA CASTRO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/SP 6564

 Código n° 105906

VISTOS.

INTIME-SE novamente a parte autora para pagar integralmente as custas 

pendentes, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita de ref. 108/109, pois a sentença, que condenou a 

requerente ao pagamento das custas, já transitou em julgado sem 

qualquer irresignação da parte nesse ponto.

Na hipótese de ausência de pagamento PROCEDA-SE na forma do 

Provimento 88/2014 – CGJ.

CUMPRA-SE.

Após, ao arquivo.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 123597 Nr: 1643-68.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASDS, LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 123597

Vistos.

INTIME-SE a parte requerente e a autarquia previdenciária para se 

manifestarem acerca dos laudos socioeconômico (ref. 62) e pericial (ref. 

46) aportados aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o decurso do prazo, VOLTEM-ME conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120959 Nr: 334-12.2018.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Intimar a advogada do requerido para apresentar manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112112 Nr: 1275-30.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112112

VISTOS.

 A mera irresignação da parte quanto ao teor do laudo pericial não 

constitui, por si só, motivo idôneo para a determinação da realização de 

nova perícia, mormente porque a legislação prevê a possibilidade de o 

expert esclarecer os pontos divergentes (art. 477, § 2º, CPC).

Assim, INTIME-SE a perita judicial a fim de que esclareça as divergências 

apresentadas na petição à ref. 29. Prazo: 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista às partes para nova manifestação.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121374 Nr: 518-65.2018.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Código n° 121374

VISTOS.

Tendo em vista a renúncia da advogada nomeada em favor do requerido 

(ref. 64), bem como o teor da petição, e considerando a certidão à ref. 65, 

nomeio o DR. Silvano Franscisco de Oliveira OAB/MT 6.280/B, atunte 

nessa comarca a fim de patrocinar os interesses do réu. INTIME-SE o 

advogado para no prazo de 15 dias se manifestar.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 120570 Nr: 183-46.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE CARMEN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORLANDES DA SILVA FURTADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Processo nº 183-46.2018.811.0102 (Código nº 120570)

VISTOS,

Considerando o pedido retro, incialmente, PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), 

à conversão da ação em cumprimento de sentença, nos termos emanados 

pelos arts. 348 e 349, ambos da CNGC/MT.

Outrossim, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito remanescente atualizado, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 

523, § 1º).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens dos devedores quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem 

impugnação (CPC, art. 525).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 513-43.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 121363

VISTOS.

CUMPRA-SE o mandado de citação e busca e apreensão no endereço 

informado à ref. 67.

Caso inexitoso o mandado, intime-se a parte autora para informar novo 

endereço, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 119400 Nr: 2632-11.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO GIRARDI, IVONE THOMÉ GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ZOCOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 Código nº 119400

Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, ciência e 

manifestação acerca do retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça e, no 

mesmo prazo, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112102 Nr: 1270-08.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALDERBRANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112102

Vistos.

Tendo em vista que o executado concordou com os cálculos 

apresentados (ref. 110), CUMPRA-SE integralmente a decisão de ref. 98.

INTIME-SE a requerente para que informe conta para transferência dos 

valores.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 118116 Nr: 2071-84.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOLZIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - 

OAB:18.573-A, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 118116

VISTOS.

Instado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação, conforme certidão à ref. 31.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência, sob pena 

de indeferimento.

Após, venham-me conclusos para decisão saneadora ou julgamento 

conforme o estado do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de dezembro de 2019.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 104617 Nr: 204-27.2015.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FABIANE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:OAB/MT 9876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, JOYCE CARLA 

MARZOLA DE ANDRADE - OAB:8723/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT/15.326

 Código nº 104617

Vistos.

Intime-se parte embargada a fim de se manifestar acerca dos embargos 

de declaração de ref. 98, no prazo legal.

Após, sem prejuízo da análise do petitório à ref. 98, vista ao advogado da 

parte embargante/requerida a fim de que informe se ratifica os termos do 

acordo entabulado entre as partes.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Vera/MT, 12 de dezembro de 2019.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131682 Nr: 2556-16.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS APARECIDO LEMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O, MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Intimação do advogado da parte requerida sobre o inteiro teor da decisão 

de ref. 95, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, conforme decisão retrocitada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63085 Nr: 107-76.2005.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Código nº 63085

 VISTOS.

Inicialmente, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, vez que se trata de 

cumprimento de sentença movido pelos advogados em face de K. X. Abril 

Supermercado.
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Outrossim, DEFIRO o pedido de fls. 401.

INTIME-SE conforme requer.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 9 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65220 Nr: 785-57.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMIL LAMINADOS E COMPENSADOS 

MISTURINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876

 Código nº 65220

Vistos.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da avaliação aportada 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/ MT, 9 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 110079 Nr: 551-26.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GJL, ALEXANDRA MARIA LAVARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARQUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 110079

VISTOS.

Diante da certidão retro, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias promover o andameno do feito, sob pena de 

extinção da presente demanda, sem julgamento do mérito.

Após, decorrido o prazo, DÊ-SE vista ao Ministério Público ara que 

manifeste, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 115564 Nr: 1063-72.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 115564

Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado a ref. 57, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, ciência e manifestação acerca do 

retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, providenciando o necessário e expedindo 

a competente guia de execução.

CUMPRA-SE.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 118511 Nr: 2237-19.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2237-19.2017.811.0102 (Código n° 118511).

VISTOS.

Diante da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte exequente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promover andamento ao feito, sob pena 

de extinção da presente demanda, sem julgamento do mérito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 106744 Nr: 976-87.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Código nº 106744

VISTOS.

CUMPRA-SE a sentença de ref.96 na sua integralidade.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112434 Nr: 1405-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PALU & CIA LTDA-ME, ARLINDO 

PALÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112434

VISTOS.

Inicialmente promova a alteração para cumprimento de sentença.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado (ref.64), bem como a 

petição da parte exequente de ref. 69, INTIME-SE o réu para pagamento da 

condenação conforme calculo à ref. 69, no prazo legal.
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Decorrido o prazo, com ou sem pagamento voluntário, intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito.

 CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131873 Nr: 2664-45.2019.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOARES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726/B

 Cód.: 131873

VISTOS.

 RECEBO a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 

260 e ss. do CPC.

DESIGNO a audiência para o dia 18 DE MARÇO DE 2020, às 14h40min.

INTIME-SE o acusado para comparecimento a audiência designada, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória ou sendo negativas as diligências, DETERMINO a devolução ao 

Juízo deprecante, independentemente de novo despacho, com nossas 

homenagens e as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 82-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:OAB/SP 187.329, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Código nº 108614

VISTOS.

 BANCO ITAUCARD S/A moveu a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de ANDERSON BORGES AMBROSINO, ambos 

qualificados nos autos.

Instada a manifestar-se, a parte requerente, devidamente intimada, 

quedou-se inerte, conforme certidão de ref. 118.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente, apesar de haver 

sido devidamente intimada, deixou de promover os atos e diligências que 

lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, estando o feito sobrestado 

deste então por sua exclusiva inércia, configurando-se, destarte, o 

abandono a que alude o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

Considerando o veículo foi devolvido ao requerido, oficie-se à central de 

mandados para que devolva eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como, efetue-se o cancelamento de qualquer impedimento 

judicial, sob o veículo destes autos.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123255 Nr: 1465-22.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias retirar a Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Feliz 

Natal-MT ou juntar aos autos comprovante do recolhimento das custas de 

expedição, por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130042 Nr: 1599-15.2019.811.0102

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMX, EGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCXDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22627/O

 Código nº 130042

VISTOS.

Tendo as partes pleiteado pela realização de perícia e considerando que 

as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, NOMEIO, 

para fins de realização do exame pericial, nos termos do art. 432 do CPC, 

a POLITEC/MT.

OFICIE-SE à POLITEC para a realização da perícia, encaminhando-se, para 

tanto, cópia dos autos e o que mais for necessário para a conclusão dos 

trabalhos. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo.

Apresentado o laudo, VISTA dos autos às partes e MPE, pelo prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, e retornem conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 116050 Nr: 1231-74.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1756 de 1782



TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS, AEP, MEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS FERRARIN 

HERNANDEZ - OAB:

 Código nº 116050

Vistos.

Diante da impossibilidade de constituição de advogado particular pelo 

requerido (ref. 54), bem como em razão do Defensor Público patrocinar os 

interesses da parte requerente, NOMEIO a advogada Cristiane Depiné de 

Oliveira – OAB/MT 22627-O, para que atue como causídica da parte 

requerida.

Por conseguinte, consigno que os honorários da causídica serão fixados 

em momento oportuno.

ABRA-SE vistas à advogada para manifestar-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 115740 Nr: 1116-53.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdN, CDSVJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido na inicial para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente a título de alimentos, bem como determino que o requerido 

suporte 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e 

necessárias, em favor do filho Celio de Souza Viana Júnior.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126666 Nr: 3021-59.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIR DALLAGNOL ADONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126603 Nr: 2984-32.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI KOVALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126382 Nr: 1000339-09.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126061 Nr: 2741-88.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA PENASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125991 Nr: 2710-68.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI POZZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125990 Nr: 2709-83.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LINDONIR PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125772 Nr: 2596-32.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUNIOR TABORDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116875 Nr: 1570-33.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAINE APARECIDA RODRIGUES KEMPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116263 Nr: 1326-07.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115991 Nr: 1218-75.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELCI VITORASSI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:33611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115380 Nr: 968-42.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDARCI VALARDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 193-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - 

OAB:26150/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉVERTON DA SILVA 

EMILIANO SCHORRO - OAB:10.095/MT, SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110053 Nr: 539-12.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107660 Nr: 1241-89.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIA GESSI DIEDRICH CAPELARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705 MT

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 110008 Nr: 522-73.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO, 

ANDERSON HENRIQUE MOREIRA DE MELO, WELLITON DYONE DOS 

SANTOS TEIXEIRA, ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 Códigoº 110008

Vistos.

Considerando que o acusado Ismael possui advogados constituídos nos 

autos (ref. 10), INTIMEM-SE os advogados, via DJe, para que apresentem 

à resposta acusação em nome do acusado, no prazo de 10 (dez) dias.

 INTIME-SE.

CIÊNCIA ao representante do Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131709 Nr: 2570-97.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SAFADI - OAB:14.834, YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - OAB:26.517

 Código nº 131709

Vistos.

 Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado à ref. 

16, observo não ser caso de absolvição sumária, eis que ausentes as 

hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

20 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 17H20MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à audiência 

mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 108025 Nr: 1362-20.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO CLEMENTINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Código nº 108025

VISTOS.

 Da análise da certidão de ref. 101, bem como das informações constates 

da conta única (depósitos judiciais), observo que o valor liberado à ref. 87, 

no importe de R$ 12.505,01 (doze mil e quinhentos e cinco reais e um 

centavo), em favor de SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA pertence à 

ação penal nº 1057-36.2015.811.0102 (código nº 107040).

Ocorre que, conforme informações da conta única (depósitos judiciais) à 

ref. 103, o referido valor estava corretamente vinculado no feito ação 

penal nº 1057-36.2015.811.0102 (código nº 107040), todavia, em razão do 

pedido de vinculação solicitado no ofício n. 373/2019 (ref. 82), pela 

secretária, neste feito, do referido valor, a conta única procedeu à 

transferência do citado valor daquele feito para este.

A princípio constato que o equívoco no pedido de vinculação se deve em 

razão de haver nos autos cópia do termo de fiança de fls. 117/118 

pertencentes aos autos código 107040, em que figura como réu o Senhor 

Ezequiel Rosa da Silva (beneficiário da fiança), vítima nestes autos.

Assim, INTIME-SE o advogado do réu para no prazo de 05 (cinco) dias, 

restitua o valor recebido equivocadamente.

Depositado o numerário, DETERMINO que se proceda à vinculação ao feito 

correto, autos ação penal nº 1057-36.2015.811.0102 (código nº 107040).

Com o decurso do prazo, com ou sem pagamento, determino a conclusão 

do feito.

Translade-se cópia desta decisão ao feito código 107040.

Cumpra-se.

Vera/MT, 16 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112255 Nr: 1337-70.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DA SILVA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, PATRICIA MARTENS - OAB:18404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113850 Nr: 347-45.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHKV, JANE SOARES KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial juntado ao feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000771-02.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA QUEIXO DURO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (IMPETRADO)

ROBERTO CARLOS DAMBROS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000771-02.2019.8.11.0102. IMPETRANTE: 

AGROPECUARIA QUEIXO DURO LTDA IMPETRADO: ROBERTO CARLOS 

DAMBROS, MUNICÍPIO DE VERA/MT Vistos. AGROPECUÁRIA QUEIXO 

DURO LTDA ajuizou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DO MUNICÍPIO DE VERA – ROBERTO CARLOS DAMBROS, vinculado ao 

Município de Vera, todos devidamente qualificados na inicial, alegando que 

é pessoa jurídica de direito privado sob a forma de Sociedade Empresária, 

e que a Sra. Cleide Ines Picin Moro é integrante do quadro societário, de 

modo que pretende integralizar um imóvel rural registrado sob a matrícula 

nº 2802 do CRI de Vera/MT, em razão de sua cota social na empresa. 

Aduz que possui diversas atividades como objeto de seu contrato social, 

tais como: serviços de gestão e administração de propriedades 

imobiliárias; condomínios; imóveis próprios e de terceiros; cultivo de soja; 

cultivo de milho; criação de equinos e criação de bovinos para corte etc., 

oportunidade em que requereu junto à Prefeitura Municipal de Vera a 

aplicação da imunidade tributária do ITBI, consistente na integralização de 

seu capital social com o bem imóvel, todavia, a solicitação foi indeferida 

pela Administração Pública. Requer seja concedida a medida liminar a fim 

de que a autoridade coatora expeça “certidão de não incidência do ITBI 

pela imunidade constitucional prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 em 

relação a incorporação do imóvel matriculado sob nº 2802 do CRI de 

Vera/MT”. Juntou aos autos: procuração; CNPJ da empresa; contrato 

social; registro na JUCEMAT; requerimento administrativo; e matrícula do 

imóvel. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, insta esclarecer 

que o Mandado de Segurança é ação constitucional, de natureza cível, 

prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei 

12.016/2009, visando a proteção de direito líquido e certo lesado ou que 

sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado 

com ilegalidade ou abuso de poder. Entende-se por direito líquido e certo 

aquele demonstrado de plano, por meio de provas pré-constituídas, 

devendo-se, portanto, ser claramente demonstrado que o ato ou omissão 

que se pretende impugnar é ilegal ou abusivo, por ser estreita a via desta 

ação mandamental. Neste cenário, para concessão da tutela em sede de 

ação mandamental, o art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 aduz que: Art. 7o 

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que 

deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, 

com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Pois bem. 

A ordem postulada não deve ser concedida. Da análise dos autos, 

observo, nesse juízo de cognição não exauriente, conforme a decisão 

administrativa, que indeferiu o pedido do impetrante, que a parte autora é 

pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade principal, conforme 

consta no cadastro de pessoa jurídica (id 26347465), é a compra e venda 

de imóveis próprios e, como atividades secundárias: cultivo de milho; 

cultivo de soja; criação de bovinos para corte; criação de equinos; aluguel 

de imóveis próprios; loteamento de imóveis próprios; e gestão e 

administração da propriedade imobiliária. Dispõe o artigo 156, § 2º, I, da 

Constituição Federal: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos 

sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição; (...) § 2º O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a 

transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou 

direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 

jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente 

for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis 

ou arrendamento mercantil”; Prevê, assim, a Constituição Federal, hipótese 

de imunidade constitucional ao ITBI, caso a transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 

capital, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a 

venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil, conforme também pontuou a impetrante. Ocorre que, salvo 

melhor juízo, não observou a impetrante a exceção à imunidade conferida 

no texto constitucional, pois trata-se de imunidade condicionada, de modo 

que, no caso da empresa peticionante, as atividades por ela 

desenvolvidas já constituem óbice à concessão da imunidade ora 

pleiteada, o que se pode extrair do cadastro de pessoa jurídica da 

empresa que revela que sua atividade principal, ou seja, sua atividade 

preponderante, é a compra e venda de imóveis próprios (id 26347465), o 

que afasta a imunidade perseguida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar 

pleiteada na exordial. No mais, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender 

necessárias, enviando-lhe cópia da inicial e dos documentos que a 

acompanham. Findo a prazo de 10 (dez) dias, vindo ou não as 

informações da autoridade coatora, VISTAS ao Ministério Público. Após, 

RETORNEM os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Vera/MT, 19 de dezembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000834-27.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

Processo: 1000834-27.2019.8.11.0102. VISTOS. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs a presente ação de 

busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de IGOR ARAUJO 

ZAMPIROLLO, com base no Decreto-Lei nº 911/69. Narra a inicial que o 

requerido integra grupo/cota do consórcio nº 9170/146, administrado pela 

autora, garantido por alienação fiduciária do bem móvel: MARCA: VW 

TIPO: Veiculos MODELO: NOVO GOL 1.0 CHASSI: 9BWAA05U9DP170079 

COR: BRANCA ANO: 2012/2013 PLACA: OBL6506 RENAVAN: 

00503052060. Afirma que a parte requerida não cumpriu com o pactuado, 

deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas e, que, embora 

tenha sido devidamente notificada para proceder o pagamento, 

manteve-se em mora. Com a petição inicial, vieram cópia do contrato de 

alienação fiduciária, instrumento de notificação do débito, dentre outros 
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documentos. Decido. Analisando os autos, observo que o contrato 

anexado com a inicial traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do 

bem descrito na peça inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e 

apreensão. Por sua vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por 

força da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante no 

contrato, sendo que, mesmo assim, não tomou nenhuma providência para 

adimplir a dívida. Assim, comprovada a mora, DEFIRO liminarmente a busca 

e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. Por consequência, DETERMINO a expedição de 

mandado busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal os indicados na petição inicial. LAVRE-SE o respectivo 

termo de compromisso. Efetivada a medida, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Vera/MT, 7 de janeiro de 2020. JORGE HASSIB 

IBRAHIM Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-06.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

M. D. V. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000622-06.2019.8.11.0102. Vistos. ALCINDO 

TEIXEIRA ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VERA/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Na inicial, o autor, nascido em 21/10/1954, narra 

que sofre de hérnia de disco na lombar da coluna denominada de “HÉRNIA 

DE DISCO” “CID 10 M51”, necessitando de procedimento cirúrgico 

ortopédico de urgência, todavia, menciona que tal procedimento ainda não 

foi disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, alegando que se encontra 

em grave estado de saúde e com fortes dores. Com a inicial vieram os 

documentos de id 23731332 a 23731859. Foi determinada a emenda da 

inicial no id 23797768, bem como o encaminhado do processo ao NAT. 

Emenda à inicial em id 23943513. Determinada a colheita do parecer do 

NAT, este aportou aos autos no id 24076754. Posteriormente, a tutela de 

urgência foi deferida (id 24122368). O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação em id 24435792, alegando, preliminarmente, falta de interesse 

processual e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido. O 

Município de Vera contestou em id 25010005, alegando a ilegitimidade 

passiva em sede de preliminar. No mérito, requereu a improcedência do 

pedido inicial. Ainda, juntou um orçamento do procedimento cirúrgico na 

rede privada de saúde no id 25010866. Impugnação à contestação em id 

27917505, reiterando os termos da inicial. Em id 27917508, o autor 

requereu o bloqueio judicial na conta do Estado para a realização da 

cirurgia pleiteada, alegando a inércia do ente público em cumprir a liminar 

anteriormente deferida. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Inicialmente, deve ser consignado que, no caso em tela, 

o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois não há necessidade de produção de provas, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente o mérito. I 

– DAS PRELIMINARES a) Interesse de Agir Conforme é sabido, a saúde 

constitui direito de todo cidadão e dever do Estado, em consonância com o 

que dispõe o texto Constitucional, englobando o fornecimento de 

medicamentos e tratamentos de alto custo a pacientes que não possuem 

condições financeiras de arcar com estas despesas. Neste viés, uma vez 

demonstrada a negativa do Estado em prestar tratamento necessário ao 

indivíduo, resta evidenciado o interesse de agir, que se consolida na 

necessidade da parte autora vir a juízo pleitear o que lhe é de direito. 

Assim, incabível o acolhimento da preambular da falta de interesse de agir 

arguida pelo requerido, haja vista que os pressupostos de conveniência 

para a propositura desta demanda restaram devidamente preenchidos. 

Rejeito a preliminar ventilada pelo Estado de Mato Grosso. b) Ilegitimidade 

Passiva No que toca à arguição de ilegitimidade passiva do requerido 

Município de Vera/MT, verifico que tal argumento não merece prosperar. 

Explico. O Município requerido sustentou a sua tese sob o argumento de 

que aos municípios compete apenas a atenção básica de saúde, ficando a 

cargo do Estado e da União os procedimentos de alto custo e alta 

complexidade, razão porque indevida a sua inclusão no polo passivo da 

demanda. Assim, em que pese as alegações do Município, a sua 

responsabilidade é solidária, haja vista que os entes federativos possuem 

o dever e comprometimento de atender às condições básicas para a 

subsistência e saúde humana e, acaso se furte, necessária a imposição 

jurisdicional para que tal mister seja alcançado, a fim de amparar os 

cidadãos. Nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – 

CIRURGIA BARIÁTRICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – FILA DE 

ESPERA SEM PREVISÃO DE ATENDIMENTO – OMISSÃO DO PODER 

PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA A EFETIVIDADE DA NORMA 

CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – 

INAPLICABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA – REGULAÇÃO DE PACIENTES FUTUROS – PRAZO 

EXÍGUO – AMPLIAÇÃO– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – 

RECURSOS PREJUDICADOS.O tratamento médico se insere no rol dos 

deveres do Estado, como responsabilidade solidária dos entes federados, 

de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 

isoladamente, ou conjuntamente. O art. 196 da Constituição Federal, 

consolidou a saúde como direito de todos e dever do Estado, instituindo, 

ainda, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. A ação promovida pelo Parquet na 

primeira instância tem por escopo a prestação satisfatória de um serviço 

afeto à saúde pública, consistente na realização de cirurgia de 

gastroplastia, também chamada de bariátrica, aos assistidos que 

encontram-se aguardando por um longo período em fila de espera, de 

modo que se faz necessária a intervenção judicial, para garanti-lo 

dignamente.(...). (Apelação / Remessa Necessária 145785/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 

19/06/2018). Com essas considerações, AFASTO a preliminar. II – DO 

MÉRITO Quanto aos pedidos autorais, oportuno consignar que a saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição da 

República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. É de se 

registrar que o direito à saúde inclui a obrigação de o Poder Público 

custear cirurgias, bem como o de fornecer medicamentos e demais meios 

indispensáveis ao tratamento de portadores de moléstias graves, 

notadamente quando há demonstração da hipossuficiência dessas 

pessoas, entendimento este que decorre do dever Estatal à prestação da 

saúde de forma universal e igualitariamente. Nesse sentido, trilha a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão 

vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – 

DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – 

AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VERIFICAÇÃO DO 

PAGAMENTO, EM DUPLICIDADE, PARA O HOSPITAL PRIVADO QUE 

REALIZOU A CIRURGIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES, SE CONSTATADA A DUPLICIDADE DE 

PAGAMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 
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indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (...) (TJMT. 

ReeNec 2146/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, 

Publicado no DJE 06/04/2018). Dessume-se, portanto, que a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 alocou a saúde no “status” de 

direito social e, como tal, deve ser protegida e garantida pelo Estado. Não 

menos importante, o direito social, dentre os direitos fundamentais, se 

notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que o 

indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, que lhe é 

imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição Federal o 

meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, os ditos 

direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens. Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 

1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que 

imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao 

pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”. Para corroborar o raciocínio exposto acima, convém citar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito à percepção 

de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição 

Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), 

competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado 

(art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”. (art. 194, 

parágrafo único, I) . (...)” Por oportuno, insta consignar que o Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, já que o Sistema 

Único de Saúde é composto pelos referidos entes públicos, é de se 

reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de 

qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços 

públicos de saúde prestados à população. Neste sentido, entende o 

Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO– SENTENÇA ILÍQUIDA – 

APLICAÇÃO DA SÚMULA STJ 490 – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 - AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO CLÍNICO DE ‘ABLAÇÃO COM RADIOFREQUÊNCIA’ 

PARA COMBATER ARRITMIA CARDÍACA - PACIENTE CARDIOPATA - 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – 

DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) CONFORME ART. 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA LC Nº 8.080/1990 - 

APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO 

GERAL NO RE 855178 RG - CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 

DO STJ – ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DO RECURSO REPETITIVO RESP 

1.108.013/RJ – RECURSO RECEBIDO, CONHECIDO E PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. PRECEDENTES TJMT. 

1. “Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único 

de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013). (...).” (STJ, 

SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Herman Benjamin, REsp 1692336/SP, 

julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017). Precedentes TJMT. (...). 

(Apelação / Remessa Necessária 130576/2016, DRA. FLAVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018). Dessa 

forma, a competência para a promoção da saúde seria repartida pelos 

entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, 

que estabelece normas gerais sobre o SUS. Não obstante, cumpre 

asseverar que a intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, Constituição Federal), não ocasiona violação do Princípio da 

Harmonia e Independência entre os Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. No 

caso vertente, o paciente necessita realizar cirurgia para tratamento de 

“artrodese da coluna”, com urgência, pois foi diagnosticado com hérnia de 

disco (CID 10 M51), com dor intensa mesmo em uso de medicação, 

conforme laudo em id 23731332 assinado pela médica do sistema único de 

saúde que o atendeu. A necessidade de realização do procedimento 

cirúrgico ortopédico também pode ser extraída dos demais laudos e 

exames médicos juntados nos autos, tais como a APAC (id 23731336) e 

exames (ids 23731844 e 23731845), que demonstram o estado grave de 

saúde atual do autor a ensejar a urgente necessidade de ser submetido 

ao procedimento cirúrgico. Não tendo condições financeiras de arcar com 

as despesas do referido procedimento, pela urgência do pedido, a tutela 

provisória foi deferida. Não há notícia nos autos de que a tutela deferida 

foi cumprida, tendo o autor peticionado nos autos informando estar 

aguardando seu cumprimento, de modo que, a despeito da urgência do 

caso, conforme acima exposto, não pode o paciente ficar a mercê dos 

entes públicos, esperando uma posição quanto à disponibilização da 

cirurgia pleiteada na exordial. Dessa maneira, estando o pedido 

fundamento e os autos suficientemente instruídos com os documentos 

necessários para o julgamento do mérito, a procedência do pedido, com a 

confirmação da tutela de urgência deferida, são medidas que se impõem. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a tutela de 

urgência deferida, e DETERMINAR que os requeridos forneçam/custeiem 

ao paciente ALCINDO TEIXEIRA a realização da cirurgia ortopédica na 

coluna, bem como todo o tratamento integral para a recuperação do 

paciente, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Isento de custas. 

DEIXO de condenar os réus em custas conforme o art. 4º, parágrafo 

único, do Provimento nº 27/04-CM, todavia, condeno os réus em 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa. III – DO BLOQUEIO DE VALOR A parte requerente, em razão da 

inércia do requerido em cumprir a decisão judicial, requer o bloqueio 

judicial de valores. Dessa maneira, DETERMINO ao autor que junte aos 

autos 03 (três) orçamentos atualizados correspondentes à cirurgia, de 

maneira detalhada, apresentado o valor total de cada um, a fim de analisar 

o pedido de bloqueio de valores, sendo necessário, por se tratar de 

verbas públicas, onerar o Estado da forma menos gravosa, para que não 

gere prejuízos desnecessários aos cofres públicos. Sentença não sujeita 

a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000826-50.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

ANDRESSA CORREA PEREIRA - MT22393/O, BRUNA NATALI GUARNIERI - 

MT21755/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 

29/01/2020 Hora: 09:20 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 
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sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000826-50.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 

29/01/2020 Hora: 09:20 . VERA, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-16.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000298-16.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

CEZAR VIANA LUCENA - MT0019417A, HERMES DA SILVA - 

MT0014884A, FERNANDO PARMA TIMIDATI - MT0016027A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 29/01/2020 Hora: 10:00 , 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. VERA, 9 de janeiro 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-79.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FELIPE LUNARDI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000352-79.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 29/01/2020 Hora: 13:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-58.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000334-58.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 29/01/2020 Hora: 13:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-05.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000344-05.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 29/01/2020 Hora: 13:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-85.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETRANS - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000371-85.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 29/01/2020 Hora: 14:00 , devendo comunicar seu(ua) 
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cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-80.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NERIS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000533-80.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte autora, para manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da devolução da Carta Precatória, 

requerendo o que for de direito. VERA, 9 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-30.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA ARAGAO DE SOUZA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo nº 1000407-30.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a Carta Precatória 

juntada aos autos, conforme ID nº 28012739. VERA, 14 de janeiro de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-10.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MOURA MOREIRA OTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT23089/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCDS CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIEGO DE OLIVEIRA MOURA OAB - 036.111.881-31 (REPRESENTANTE)

ANDRIELI MOREIRA OAB - 058.910.829-85 (REPRESENTANTE)

 

PROCESSO n. 1000031-10.2020.8.11.0102 POLO ATIVO:MOURA 

MOREIRA OTICA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HAVNNER 

WILSON CARDOSO DE ANDRADE POLO PASSIVO: CCDS CONFECCOES 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 04/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: AVENIDA OTAWA, 1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 

78880-000 . CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000243-65.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000243-65.2019.8.11.0102 

Reclamante: ROSANGELA DOS SANTOS DA SILVA Reclamado: MUNICÍPIO 

DE VERA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera, relata que foi 

aprovada no concurso público nº 001/99 , realizado em 20/11/1999 para o 

cargo de supervisor escolar, 20h , conforme Termo de Posse nº 296, 

datado de 09 de fevereiro de 2000, nomeada para o cargo efetivo através 

da Portaria nº 132/2010, datado de 23 de fevereiro de 2010 e entrada em 

exercício datado de 09/02/2000, e postula a incorporação do percentual 

de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Vera, com a publicação da Lei em 2011,efetuou 

nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei Municipal 

953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Vera – MT. 

A ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 
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para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000239-28.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEIA APARECIDA SOUZA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000239-28.2019.8.11.0102 

Reclamante: MAURICEIA APARECIDA SOUZA CAMILO Reclamado: 

MUNICÍPIO DE VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, 

relata que foi aprovada no concurso público nº 001/2001 , realizado em 

14/10/2001 para o cargo de PROFESSOR, 40h, Classe B I , conforme 

Termo de Posse datado de 14 de fevereiro de 2002, nomeada para o 

cargo efetivo através da Portaria nº 168/2002, datado de 18 de fevereiro 

de 2002, entrada em exercício datado de 14/02/2002, e postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, o Município de Vera, com a publicação da 

Lei em 2011,efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se 

na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera – MT, tendo sido demonstrado que a carreira de Professor passou 

por várias reestruturações até a data posse da Requerente, no ano de 

2002, sendo fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes 

absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que poderiam 

existir decorrentes da conversão da URV. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 
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no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VANESA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000244-50.2019.8.11.0102 

Reclamante: VANESA DA SILVA COSTA Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovada no concurso público nº 001/2010 , realizado em 16/01/2011 para 

o cargo de PROFESSOR B, 40h , conforme Termo de Posse Nº 754 datado 

de 01 de março de 2011, nomeada para o cargo efetivo através da 

Portaria nº 150/2011, datado de 01 de março de 2011 e Entrada em 

Exercício datado de 01/03/2011, postula a incorporação do percentual de 

11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao 

quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada 

perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da 

contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa 

da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o Município de Vera, com a publicação da Lei em 2011,efetuou 

nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei Municipal 

953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Vera – MT. 

A ação foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000242-80.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000242-80.2019.8.11.0102 

Reclamante: MARIA JOSE ALVES DE FREITAS Reclamado: MUNICÍPIO DE 

VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, relata público nº 

001/2010 , realizado em 16/01/201 1 para o cargo de PROFESSOR, 40h, 

Classe B , conforme Termo de Posse datado de 01 de março de 2011, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 148/2011, datado de 

01 de março de 2011 e Entrada em Exercício datado de 01/03/2011, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1766 de 1782



no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Vera, com a publicação da Lei em 2011,efetuou nova reestruturação do 

cargo, conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Vera – MT. A ação foi proposta 

passados mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a 

carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, 

havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo 

como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a 

jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. 

LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o 

acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato 

sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos 

cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 

1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - 

REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão 

do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, 

segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores 

estaduais.” (voto – STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019)[1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o 

entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a 

vigência da Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento 

da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000248-87.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LUZIA JAMARIQUELI CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000248-87.2019.8.11.0102 

Reclamante: VIVIANE LUZIA JAMARIQUELI CASTILHO Reclamado: 

MUNICÍPIO DE VERA/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, 

relata que foi aprovada no concurso público nº 001/2009 , realizado em 

17/01/2010 para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 40h , 

conforme Termo de Posse Nº 768 datado de 21 de março de 2011, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 184/2011, datado de 

21 de março de 2011 e Entrada em Exercício datado de 21/03/2011, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Vera, em face da Lei Complementar Municipal nº 002/2005, que criou, 

efetivou e regulamentou o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 

demonstrou que a Requerente não tem direito a incorporação do URV, vez 

que a Lei Complementar Municipal nº 002/2005, foi editada para a criação 

de cargos, Carreiras e vencimentos no âmbito Municipal, regulamentando e 

se adequando, e como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 

incorporação a URV se dá em razão do cargo e não da pessoa, e o cargo 

da Reclamante foi criado no âmbito Municipal no ano de 2005, e foi criado 

pela Lei Municipal nº 002/2005 respeitando a moeda real e em 2012, houve 

nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei Complementar 

017/2012 que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

da Prefeitura Municipal de Vera-MT. A ação foi proposta passados mais 

de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 
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autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010050-29.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO DOS SANTOS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010050-29.2015.8.11.0102. EXEQUENTE: T J T SUPERMERCADOS LTDA - 

ME EXECUTADO: ERISVALDO DOS SANTOS PINTO VISTOS. T J T 

SUPERMERCADOS LTDA – ME ajuizou, sob o rito do Juizado Especial, a 

presente ação de execução de título extrajudicial, em face de ERISVALDO 

DOS SANTOS PINTO, todos qualificados nos autos. Instado a 

manifestar-se, a parte exequente, devidamente intimada, quedou-se inerte 

(id. 16363900). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente, apesar de haver sido devidamente intimada, deixou de 

promover os atos e diligências que lhe incumbia para dar prosseguimento 

ao feito, estando o feito sobrestado deste então por sua exclusiva inércia, 

configurando-se, destarte, o abandono a que alude o artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei nº9099/95. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-87.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMYS MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010029-87.2014.8.11.0102. VISTOS. JHEIMYS MORO moveu a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de GOL 

TRANSPORTES AÉREOS S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 15/05/2017, o ato não 

foi realizado em virtude da ausência da parte reclamante, que mesmo 

devidamente intimada (id nº 5825749) não se fez presente, sem qualquer 

justificativa. Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-92.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo nº 

1000043-92.2018.8.11.0102 VISTOS. ALINE DIAS SANTOS moveu a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos. Agendada audiência de 

conciliação para a data de 29/08/2018, o ato não foi realizado em virtude 

da ausência da parte reclamante, que mesmo devidamente intimada (id nº 

13896073) não se fez presente, sem qualquer justificativa. Desse modo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Custas pelo reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010101-06.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SOUZA PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo n° 

8010101-06.2016.8.11.0102 - PJE VISTO. BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA – ME ajuizou a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 

face de LUIZ FERNANDO SOUZA PAULA, todos qualificados nos autos. A 

parte exequente afirmou que a parte executada quitou o débito, 

requerendo, assim, a extinção da execução pelo adimplemento (id. 

16101185) É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos 

autos que a parte executada quitou o débito exequendo, conforme petição 

de id. 16101185. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-70.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO R. NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 8010110-70.2013.8.11.0102 VISTOS. TJT SUPERMERCADOS 

LTDA – ME ajuizou sob o rito de Juizado Especial a presente ação de 

COBRANÇA, em face de JOSE SERGIO RODRIGUES NETO, todos 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação no dia 13/03/2019 as 

partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. Vieram-me os 

autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Não 

sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 

Proceda-se o cancelamento da penhora realizada no id. 5653495, 

juntando-se extrato para comprovação. Nos termos do art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes. ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-83.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDEMAR FORMEHL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000020-83.2017.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE 

BICICLETARIA LTDA- ME ajuizou sob o rito de Juizado Especial a presente 

ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em face de CARLOS 

EDEMAR FORMEHL, todos qualificados nos autos. A parte exequente 

afirmou que a parte executada quitou o débito, requerendo, assim, a 

extinção da execução pelo adimplemento (id. 21721200). É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte 

executada quitou o débito exequendo, conforme petição de id. 21721200. 

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-55.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000082-55.2019.8.11.0102 VISTOS. AUTO POSTO 

SORRISÃO LTDA ajuizou sob o rito de Juizado Especial a presente ação 

de RECLAMAÇÃO, em face de CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, 

todos qualificados nos autos. A parte autora pugna pela extinção do feito, 

tendo em vista que a parte requerida quitou o inadimplemento (id. 

19347519). Vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Não sendo constatada qualquer irregularidade na 

avença firmada, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos que a parte executada 

quitou o débito exequendo, conforme petição de id. 19347519 Certo é que, 

a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil traz que a 

extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, restando, 

como via de consequência, a perda do objeto da ação. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO a presente execução, com fundamento nos artigos 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). P.R.I.C. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010115-87.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 8010115-87.2016.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE 

BICICLETARIA LTDA- ME ajuizou sob o rito de Juizado Especial a presente 

ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em face de PEDRO 

RIBEIRO, todos qualificados nos autos. A parte exequente afirmou que a 

parte executada quitou o débito, requerendo, assim, a extinção da 

execução pelo adimplemento (id. 19985781). É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte executada 

quitou o débito exequendo, conforme petição de id. 19985781. Certo é 

que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil traz que 

a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 
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Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-28.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 8010106-28.2016.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE 

BICICLETARIA LTDA- ME ajuizou sob o rito de Juizado Especial a presente 

ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em face de ADRIANO 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos. A parte 

exequente afirmou que a parte executada quitou o débito, requerendo, 

assim, a extinção da execução pelo adimplemento (id. 21070130). É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a 

parte executada quitou o débito exequendo, conforme petição de id. 

21070130. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE. 

P.R.I.C. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-79.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALMEIDA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 8010025-79.2016.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE 

BICICLETARIA LTDA- ME ajuizou sob o rito de Juizado Especial a presente 

ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em face de DOUGLAS 

ALMEIDA DE ANDRADE, todos qualificados nos autos. A parte exequente 

afirmou que a parte executada quitou o débito, requerendo, assim, a 

extinção da execução pelo adimplemento (id. 22671003). É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte 

executada quitou o débito exequendo, conforme petição de id. 22671003. 

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-36.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LAURA FRANCO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROBERTO RONQUESEL BATOCHIO OAB - SP176724 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000329-36.2019.8.11.0102 VISTOS. AUTO POSTO 

SORRISÃO LTDA ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente ação 

de RECLAMAÇÃO, em desfavor de MARIA LAURA FRANCO DE 

CAMARGO, todos qualificados nos autos. A parte reclamante juntou aos 

autos o acordo entabulado entre as partes (id. 21585365), pugnando pela 

homologação do acordo. Ao id. 23094254 a reclamante informou o 

cumprimento integral do acordo. É o relatório do necessário. DECIDO. Não 

sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes. Desta forma, tendo em vista o cumprimento da 

transação acordada, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do 

mérito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito 

exequendo. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-89.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000513-89.2019.811.0102 - PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-74.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000513-89.2019.811.0102 - PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-19.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000550-19.2019.8.11.0102 – PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, manifestou desistência da demanda ao id. 24035183, 

antes da realização da audiência inaugural, de modo que não há que de 

falar em contumácia. Ainda, verifico que a parte contrária nada se 

manifestou quanto ao pedido de desistência, não havendo portanto, 

objeção quanto ao pedido desistência. Ante o exposto, acolho o pedido de 

desistência e, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-66.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDECIO DE SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Código nº 

8010097-66.2016.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA-ME moveu a presente EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, em 

face de EDECIO DE SOUZA RIBEIRO, ambos qualificados nos autos. 

Instado a manifestar-se, o exequente, devidamente intimado 

(id:16486085), quedou-se inerte (id:17086796). Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, apesar de haver 

sido devidamente intimada, deixou de promover os atos e diligências que 

lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, estando o feito sobrestado 

deste então por sua exclusiva inércia, configurando-se, destarte, o 

abandono a que alude o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas e honorários advocatícios conforme artigo 54 e 55 da Lei 

nº9099/95. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-42.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 8010118-42.2016.8.11.0102 

VISTOS. BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA – ME ajuizou sob o rito de 

Juizados Especiais a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, em desfavor de VALDEVINO RODRIGUES, todos 

qualificados nos autos. A parte exequente afirmou que a parte executada 

quitou o débito, requerendo, assim, a extinção da execução pelo 

adimplemento (id. 12443442) É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito 

exequendo, conforme petição de id. 12443442. Certo é que, a disciplina do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil traz que a extinção da 

execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, restando, como via de 

consequência, a perda do objeto da ação. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO a presente execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-28.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo n° 

1000002-28.2018.8.11.0102 - PJE VISTOS. SAMUEL GONÇALVES DOS 

SANTOS ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente ação de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, desfavor de TELEFONIA BRASIL 

S.A, todos qualificados nos autos. A parte autora requereu a desistência 

da ação no id. 17701212. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do 

mérito, com lastro legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil/2015 e com fundamento no enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-09.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO DOS SANTOS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Código nº 

1000012-09.2017.8.11.0102 VISTO. BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA-ME 

moveu a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em face de 

ERISVALDO DOS SANTOS PINTO, ambos qualificados nos autos. A parte 

exequente afirmou que a parte executada quitou o débito, requerendo, 

assim, a extinção da execução pelo adimplemento (id: 17454603). É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a 

parte executada quitou o débito exequendo, conforme petição de id: 

17454603. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado ARQUIVEM-SE. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-54.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR APARECIDO MARTINS SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Código nº 

1000009-54.2017.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA-ME moveu a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 

face de CLEOMAR APARECIDO MARTINS SANCHES, ambos qualificados 

nos autos. Foi realizada audiência de conciliação (id: 18770623), esta que, 

restou frutífera; comprometendo-se, o requerido, a pagar o valor de R$ 

800,00 (oitocentos) reais, divididos em 8 (oito) parcelas mensais e 

sucessivas no valor de R$ 100,00(cem) reais, com vencimento para o dia 

5 (cinco) de cada mês, iniciando em 5 de abril de 2019. A parte exequente 

afirmou que a parte executada quitou o débito, requerendo, assim, a 

extinção da execução pelo adimplemento (id: 24921508). É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte 

executada quitou o débito exequendo, conforme petição de id: 24921508. 

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado ARQUIVEM-SE. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-91.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo nº 

1000013-91.2017.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE BICICLETARIA 

LTDA-ME moveu a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 

face de VALDINEIA DOS SANTOS. Conforme se depreende do termo de 

audiência (id: 18770634), as partes compuseram acordo amigavelmente. É 

o relatório do necessário. DECIDO. Não sendo constatada qualquer 

irregularidade na avença firmada, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes. Nos termos 

do artigo 922, do CPC, declaro suspensa a execução, durante o prazo 

concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente 

a obrigação assumida entre as partes. Transitada em julgado, arquivem-se 

provisoriamente os autos. Passado o prazo para pagamento, 

desarquivem-se e intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-24.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo n° 

1000011-24.2017.8.11.0102 VISTOS. BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA – 

ME ajuizou sob o rito sumaríssimo a presente ação de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de VALVEDINO RODRIGUES, todos 

qualificados nos autos. Ao ID n° 9360181, foi determinada a intimação 

pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção processual. Conforme certidão de 

decurso de prazo ao ID n° 17071216, a parte autora, devidamente 

intimada, deixou de atender o comando judicial. Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. O presente caso é de extinção do feito, diante da 

inércia da parte requerente em dar impulso ao processo, o que configura o 

abandono da causa. Com efeito, estando o processo sem movimentação 

da parte autora a mais de 30 (trinta) dias, conquanto intimada 

pessoalmente para promover a diligência que lhe competia, não o fez, o 

que configura o abandono da causa, nos termos do art. do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Sem 

custas e honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

mediante as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-78.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000559-78.2019.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 
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Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-54.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLAMARA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA VIEIRA BITTENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 8010059-54.2016.8.11.0102 VISTOS. CLAMARA ARTIGOS 

DO VESTUARIO LTDA – EPP – ME, ajuizou sob o rito do Juizado Especial, a 

presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, desfavor de 

POLLYANA VIEIRA BITTENCOURT, todos qualificados nos autos. A parte 

exequente afirmou que a parte executada quitou o débito, requerendo, 

assim, a extinção da execução pelo adimplemento (id. 22445096) É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a 

parte executada quitou o débito exequendo, conforme petição de id. 

22445096. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Vera/MT, 13 de janeiro de 2020. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-12.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000544-12.2019.8.11.0102 VISTOS. WAGNER DE OLIVEIRA 

ALVES ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente ação de 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILICITO, em desfavor de OI 

S.A, todos qualificados nos autos. Em audiência realizada as partes 

pactuaram acordo, conforme ata juntada nos autos (id. 24091781). É o 

relatório do necessário. DECIDO. Não sendo constatada qualquer 

irregularidade na avença firmada, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes. Desta 

forma, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das 

partes. Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000551-04.2019.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

pelo seu respectivo advogado (id.22303363) não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-70.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES (REQUERIDO)

JORGE FERNANDES SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000372-70.2019.8.11.0102 VISTOS. AUTO POSTO 

SORRISÃO LTDA ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente ação 

de RECLAMAÇÃO, em desfavor de JORGE FERNANDES SOBRINHO, todos 

qualificados nos autos. A parte requerente juntou cópia de acordo 

entabulado entres as partes, pugnando pela homologação e extinção do 

feito (id. 25042068). É o relatório do necessário. DECIDO. Não sendo 

constatada qualquer irregularidade na avença firmada, HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes. Desta forma, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do 

mérito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito 

exequendo. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-29.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELI SCHUH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000614-29.2019.8.11.0102 VISTOS.  PLUMA 

SUPERMERCADOS LTDA - EPP ajuizou sob o rito do Juizado Especial a 

presente ação MONITÓRIA, em desfavor de JOSELI SCHUH, todos 

qualificados nos autos. Em audiência realizada as partes pactuaram 

acordo, conforme ata juntada nos autos (id. 23348195), bem como requer 

a retificação do polo passivo e pugnando pela homologação do acordo. É 

o relatório do necessário. DECIDO. De início, PROCEDA-SE a retificação do 

polo passivo para que conste o nome do Sr. Jailson Izidório. Por outro 

lado, verifico que não haver qualquer irregularidade na avença firmada, 

assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes. Desta forma, JULGO EXTINTA a 

presente ação, com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Nos termos do art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes. Arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-81.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON IZIDORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000617-81.2019.8.11.0102 - PJE VISTOS. PLUMA 

SUPERMERCADO LTDA - EPP ajuizou sob o rito do Juizado Especial a 

presente ação MONITÓRIA, em desfavor de JAILSON IZIDORIO, todos 

qualificados nos autos. A parte autora requereu a desistência da ação no 

id. 25147134. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro 

legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n° 1000644-64.2019.8.11.0102 – PJE VISTOS. LEIDE JANE 

ARAUJO DE SOUZA ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente 

ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÍCIO JURÍDICO 

C/C PEDIDO DE INDENIXAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor de 

TELEFONIA BRASIL S.A, todos qualificados nos autos. A parte autora 

requereu a desistência da ação no id. 25586692. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO este 

feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010094-14.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIR TERESINHA SCHWERZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 8010094-14.2016.8.11.0102 

VISTOS. BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA – ME ajuizou sob o rito do 

Juizado Especial a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em desfavor de ELAIR TERESINHA SCHWERZ, todos 

qualificados nos autos. No decorrer do procedimento o exequente pugnou 

pela extinção do ato, ante o adimplemento do débito (id. 22444769). É a 

síntese do necessário. Decido. No decorrer do procedimento a parte 

executada adimpliu integralmente a obrigação, o que dá ensejo à extinção 

da ação pelo pagamento da dívida. Com efeito, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s). Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-72.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ BATASSINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000109-72.2018.8.11.0102 

VISTOS. AUTO POSTO SORRISÃO LTDA ajuizou sob o rito de Juizado 

Especial a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 

desfavor de JOSE LUIZ BATASSINI -ME, todos qualificados nos autos. No 

decorrer do procedimento o exequente pugnou pela extinção do ato, ante 

o adimplemento do débito pelo executado (id. 17385853). É a síntese do 

necessário. Decido. Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o 

débito exequendo. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/1995). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-72.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000066-72.2017.8.11.0102 

VISTOS. MARISA DA SILVA BUENO ajuizou sob o rito do Juizado Especial 

a presente ação de INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA, todos qualificados nos autos. A parte 

autora juntou aos autos o acordo entabulado entre as partes (id. 

22966884), pugnando pela homologação do acordo. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Não sendo constatada qualquer irregularidade na 

avença firmada, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes. Desta forma, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Nos termos 

do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data 

esta sentença, desnecessária a intimação das partes. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-79.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000018-79.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-12.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000016-12.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010042-86.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Cód igo  n º  8010042 -86 .2014 . 8 . 1 1 . 0 1 0 2  V I S T O S .  P L U M A 

SUPERMERCADOS LTDA - EPP ajuizou sob o rito do Juizado Especial, a 

presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em face de 

ROSALINA SILVA DOS SANTOS, todos qualificados nos autos. Instado a 

manifestar-se, o exequente, devidamente intimado (id.17289988), 

quedou-se inerte (id. 17884905). Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte exequente, apesar de haver sido devidamente 

intimada, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia para 

dar prosseguimento ao feito, estando o feito sobrestado deste então por 

sua exclusiva inércia, configurando-se, destarte, o abandono a que alude 

o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei nº9099/95. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALESTRO WASMUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000022-19.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-12.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000070-12.2017.8.11.0102 

VISTOS. TORNEARIA E MECANICA FONSECA LTDA – EPP ajuizou ação 

sob o rito sumaríssimo, em face de S.C. PEÇAS E MECANICA AGRICOLA 

LTDA – ME, todos devidamente qualificados nos autos. Em audiência 

realizada em 13 de março de 2019, as partes transacionaram acerca do 

objeto da lide (termo de audiência ID n° 18610176). Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. O instrumento do acordo (ID n° 18610176) está em 

ordem, e, pois, apto a merecer homologação. Considerando a 

manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas 

celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-49.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIA ZENICA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000020-49.2018.8.11.0102 – 

PJE VISTOS. JOSIMEIA ZENICA PEREIRA ajuizou sob o rito do Juizado 

Especial a presente ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ATO ILICITO, em desfavor de TELEFONIA BRASIL S.A, todos qualificados 

nos autos. A parte autora requereu a desistência da ação no id. 

18585319. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro 

legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-57.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000067-57.2017.8.11.0102 

VISTOS. MARISA DA SILVA BUENO ajuizou sob o rito de Juizado Especial 

a presente ação de INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, em face de LOJAS RIACHUELO SA, todos qualificados 

nos autos. A parte autora pugna pela extinção do feito nos termos do 

artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil, tendo em vista que 

ambas as partes pactuaram acordo. Ao id. 23887417 a parte requerida 

juntou comprovante do cumprimento da transação. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Não sendo 

constatada qualquer irregularidade na avença firmada, HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais e 

honorários advocatícios nos termos do acordo. Nos termos do art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes. ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-11.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000029-11.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13886730) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-93.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000030-93.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13888908) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-87.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000065-87.2017.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13886628) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-71.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ WASMUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000025-71.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13888790) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010004-06.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO APARECIDO FURQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 8010004-06.2016.8.11.0102 

VISTO. BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA- ME ajuizou sob o rito de 

Juizado Especial a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, em face de ALCINDO APARECIDO FURQUIM, todos 

qualificados nos autos. A parte exequente afirmou que a parte executada 

quitou o débito, requerendo, assim, a extinção da execução pelo 

adimplemento (id. 20348636). É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito 

exequendo, conforme petição de id. 20348636. Certo é que, a disciplina do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil traz que a extinção da 

execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, restando, como via de 
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consequência, a perda do objeto da ação. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO a presente execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios com 

fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-02.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAELA TATIAN CUNHA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000006-02.2017.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tendo justificado a sua 

ausência posteriormente, ao id. 19284055. Pois bem, a parte autora 

somente compareceu em juízo para certificar-se acerca da audiência 

quando a solenidade já havia ocorrido, carecendo de plausibilidade a 

alegação de que esqueceu da data, não comportando acolhimento a 

tentativa de justificação. Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000050-50.2019.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A parte autora requereu a desistência da ação no id. 19477482. 

Vieram-me os autos conclusos. Decido. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010156-59.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 8010156-59.2013.8.11.0102 

VISTOS. TJT SUPERMERCADO LTDA - ME ajuizou sob o rito do Juizado 

Especial a presente ação de COBRANÇA, em desfavor de IRACI DE 

SOUZA, todos qualificados nos autos. A parte autora requereu a 

desistência da ação no id. 19124695. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do 

mérito, com lastro legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-58.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo n° 

1000054-58.2017.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação pelo seu 

respectivo advogado (id. 17282883) não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010099-36.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Código nº 8010099-36.2016.8.11.0102 

VISTOS. BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA-ME moveu a presente 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, em face de JOSINALDO ALVES 

RODRIGUES, ambos qualificados nos autos. Instado a manifestar-se, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1778 de 1782



exequente, devidamente intimado (id: 18013195), quedou-se inerte (id: 

18485578). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente, apesar de haver sido devidamente intimada, deixou de 

promover os atos e diligências que lhe incumbia para dar prosseguimento 

ao feito, estando o feito sobrestado deste então por sua exclusiva inércia, 

configurando-se, destarte, o abandono a que alude o artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários advocatícios 

conforme artigo 54 e 55 da Lei nº9099/95. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000238-43.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES ZOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000238-43.2019.8.11.0102 

Reclamante: MERCEDEZ ZOZ Reclamado: MUNICÍPIO DE VERA/MT AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, 

relata que foi aprovada no concurso público nº 001/2002, realizado em 

16/07/2002 para o cargo de PROFESSOR MAGISTÉRIO, 20h, Classe A, 

Nível A-I, conforme Termo de Posse datado de 05 de julho de 2002, 

nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 296/2002, datado de 

05 de julho de 2002 e Entrada em Exercício datado de 05/07/2002 e 

posteriormente foi para o cargo de PROFESSOR MAGISTÉRIO, 20h, Padrão 

A-1, conforme Termo de Posse datado de 27 de agosto de 2003, nomeada 

para o cargo efetivo através da Portaria nº 289/2003, datado de 27 de 

agosto de 2003 e Entrada em Exercício datado de 27/08/2003, e postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo 

de Professora, a Lei Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 

460/2000, (cópia anexa), a qual, reestruturou a carreira e os vencimentos 

dos Professores, de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido 

compensadas com a reestruturação, e o Município de Vera, com a 

publicação da Lei em 2011,efetuou nova reestruturação do cargo, 

conforme verifica-se na Lei Municipal 953/2011 que dispõe sobre o 

Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da 

Educação Básica do Município de Vera – MT, tendo sido demonstrado que 

a carreira de Professor passou por várias reestruturações até a data 

posse da Requerente, no ano de 2002, sendo fixado novos parâmetros de 

vencimentos, e estes absorveram qualquer perda remuneratória dos 

salários que poderiam existir decorrentes da conversão da URV. A ação 

foi proposta passados mais de cinco anos da vigência da lei que 

reestruturou a carreira. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato 

sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição 

quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse 

sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A 

irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em 

conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que 

mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito 

quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da 

reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a 

demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, 

reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – STJ AgInt no 

AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, 

ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para 

DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na 

forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-74.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIR CARMINATTI LAVARDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VERA SENTENÇA PROCESSO N°: 1000223-74.2019.8.11.0102 PARTE 

AUTORA: CLECIR CARMINATTI LAVARDA PARTE RÉ: BANCO BRADESCO 

S/A RECLAMAÇÃO CÍVEL Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. 1. DAS 

PRELIMINARES DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU Deixo de acolher a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado – vez que 

integra a cadeia de prestadores de serviços e ganha, aufere lucros 

através do serviço que presta, tendo em vista a responsabilidade 

solidária, possuindo legitimidade passiva para integrar a presente 

demanda. Rejeito a preliminar. FALTA DE INTERESSE DE AGIR De início, 

tem-se que o Réu suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, 

por entender que a pretensão do Autor não foi resistida, ante à não 

formulação de requerimento administrativo. O artigo 17 do NCPC, deixa 

claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual o Autor suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, afasto a preliminar de 

interesse de agir. Consigna-se que a demanda está instruída com 

documentos suficientes ao seu julgamento, não havendo que se falar em 

indeferimento da inicial. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO No MÉRITO, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, vez que notou por volta 

do mês de junho 2018 lançamentos/descontos indevidos no valor de sua 

aposentadoria, sendo certo, que os valores lançados não foram 

contratados com as empresas beneficiárias de tais descontos, que já 

estão sendo requeridos em outros processos. Nestas condições que 

indignada, procurou o Reclamado que permitiu as transações ocorridas 

dos descontos que não autorizados pela Reclamante, sendo apenas 

fornecido o extrato bancário que anexado aos autos. Destaca que após o 

ingresso da presente ação judicial, alguns descontos cessaram, e que 

apenas uma requerida efetuou a devolução dos valores indevidamente 

descontados, mesmo que na forma simples, e que o Reclamado nada se 

manifestou acerca da comprovação por parte da Reclamante de 

autorização dos descontos que perpetrados em sua conta, sem sua 

anuência. Desse modo, ficou demonstrado os descontos indevidos pelo 

reclamado conforme extrato bancário anexado, e não há comprovação da 

contratação efetuada pela autora com o que encartado pelo Reclamado 

em sua defesa, pela clarividente situação de fraude, por se tratar de 

pessoa idosa, e a presente situação está acobertada com os ditames e 

preceitos da legislação consumerista. A parte requerida contesta 

alegando ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação à 

autora, e menciona que há exercício regular de direito, vez que 

regularmente efetuado o negócio jurídico e a contratação dos seguros por 

parte da Autora, sendo apenas intermediária, bem como, inexistência de 

dano material que por isso não há má-fé, e ainda ausência dos danos 

morais. No entanto, a responsabilidade da ré é solidária conforme 

determina o Código de Defesa do consumidor, em que todos aqueles de 

qualquer modo participam da cadeia de consumo respondem perante o 

consumidor, de modo que fica afastada a alegação da ré. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a legalidade dos débitos que motivou a 

cobrança/descontos indevidos em questão, vez que cobrou por serviço 

efetivamente não contratado pela Autora, que deve ser declarado nulo o 

negócio jurídico. O desconto indevido pelo Reclamado dos lançamentos 

que não foram contratados na conta da parte requerente é fato 

incontroverso, vez que não há contrato regular. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir falhas que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta do reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve abalo por dívida não devida. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a cobrança indevida, por 

si só, enseja dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à 

honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que o reclamado não agiu com culpa grave. Mas houve 

repercussão na esfera psíquica da reclamante, decorrente de cobrança 

de débito não contratado. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de 

grande porte. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: STJ. Agravo 

regimental. Direito civil. Ação de indenização. Dano moral. Inscrição 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes. Culpa in re ipsa. Quantum 

indenizatório. Súmula 7/STJ. «1. Nos casos de inscrição indevida em 

cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in 

re ipsa. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em 

recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.» 

( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 452.852/2014 - RJ - Rel.: Min. 

João Otávio de Noronha - J. em 08/04/2014 - DJ 22/04/2014 - Doc. LEGJUR 

143.1652.8003.0900) STJ. Agravo regimental no recurso especial. 

Inscrição indevida. Ofensa à honra. Existência. Verificação. Reexame 

fático-probatório. Enunciado 07 da Súmula do STJ. Dano moral in re ipsa. 

Indenização. Revisão. Não cabimento. Art. 538, parágrafo único, do CPC. 

Caráter protelatório. Multa mantida. «1. O Tribunal de origem, com base nos 

fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência do dano moral. A 

revisão do citado entendimento esbarraria no óbice do verbete 7 da 

Súmula/STJ. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que o 

simples ato de inscrever, indevidamente, o nome da pessoa, física ou 

jurídica, em cadastros de inadimplência, acarreta dano moral in re ipsa. 3. 

Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por 

danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o 

valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias 

de fato da causa, de forma condizente com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 4. Não caracterizada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, no julgado proferido nos embargos opostos 

na origem, considerando-os meramente protelatórios, mantida a multa 

aplicada na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ 

- AgRg no Rec. Esp. 1.269.426/2013 - SC - Rel.: Minª. Maria Isabel Gallotti - 

J. em 12/11/2013 - DJ 06/12/2013 - Doc. LEGJUR 141.6010.2005.3200) A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00. Pelo exposto, 

julgo procedente a pretensão formulada na inicial, para: 1) Condenar o 

reclamado a pagar a reclamante a título de danos morais, R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 
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9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-53.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI KALINE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VERA Processo nº. 1000022-53.2017.8.11.0102 Reclamante: KELLI 

KALINE ANDRADE SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Dispensado relatório da sentença, a teor do 

que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - DA PRELIMINAR – DA 

IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO Nesta 

perspectiva é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa 

do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Assim, afasto a 

preliminar da impossibilidade da inversão do ônus probatório, e pelas 

razões acima apostas, indefiro. III - FUNDAMENTAÇÃO Os pedidos da 

parte autora são improcedentes, litigância de má fé. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

síntese, aduziu a proponente que sofreu constrangimento ao tentar 

efetuar compras no comércio local, informa que foi inserida em seu 

cadastro uma dívida que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

reclamante contraiu a dívida inadimplida e acostou aos autos contrato de 

contratação de serviços, devidamente assinado pela parte autora e seus 

documentos pessoais. Apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo consistente em negativação indevida, a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a Reclamada a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

detida análise da documentação é clarividente a relação contratual, a 

autora contratou junto à reclamada, comprovando assim cabalmente a 

relação jurídica entre as partes, bem como a dívida existente. Insta 

salientar, que no presente caso, é possível verificar a semelhança das 

assinaturas constantes nos contratos e documentos da inicial, assim que 

desnecessária perícia aprofundada. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida. Inicialmente, diante do exposto, e 

levando em consideração os documentos juntados a defesa que indicam 

valores não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na 

inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado sistema de 

proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano 

moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi 

devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte Reclamante 

a indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos 

autos não são suficientes para deferimento do pleito. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ A parte alega inexistência de relação contratual sendo que 

contratou serviços da reclamada, portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 - O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro - Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, agiu em litigância de má-fé, 

devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista 

no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, e pela PROCEDÊNCIA do Pedido 

Contraposto efetuado pela Demanda, devendo a parte Autora ser 

CONDENADA a pagar a importância de R$ 91,34 (noventa e um reais e 

trinta e quatro centavos) e R$ 91,34 (noventa e um reais e trinta e quatro 

centavos, referentes as faturas em aberto, com juros de 1 por cento ao 

mês e correção pelo INPC, ambos desde a inadimplência. CONDENO a 

parte reclamante a pagar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 

EDITAL nº 001/2020-CPAN 

 

A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre do Norte, Dr. ª 
Janaína Cristina de Almeida, por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas 

atribuições legais, na forma da lei e em conformidade com as Resoluções n. 008/2011/PRES/TPO e 

020/2014/TP e dos Editais n. 014/2012-GSCP e 007/2019-ADM, bem como de acordo com a Portaria n. 
1.106/2018-PRES, torna público a DATA E LOCAL PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS para 

recrutamento de estagiários de ensino superior e médio da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, 

sendo o dia 02 de fevereiro de 2020 (domingo), das 08h00min às 12h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a realizar-se na ESCOLA ESTADUAL ALEXANDRE QUIRINO DE SOUZA, 
sito à Rua São Pedro, n. 472, Centro, município de Porto Alegre do Norte/MT. 

 

Ao mesmo tempo, torna público o deferimento das inscrições dos candidatos que se 
inscreveram no teste seletivo para estagiário de nível superior e médio. 

 

INSCRIÇÃO NOME CPF NÍVEL TIPO DE 

INSCRIÇÃO 

0001 Lucas de Moura Oliveira 059.519.981-07 Superior A.C 

0002 Geovana Oliveira da Costa 082.936.671-76 Médio A.C 

0003 Jordana Oliveira da Costa 082.936.791-82 Médio A.C 

0004 Kamily Ramos Sales 071.755.291-80 Médio A.C 

0005 Paulo Henrique Gomes Barbosa 059.378.291-74 Médio A.C 

0006 Cleydialida Pereira Luz 075.974.691-52 Médio C.N 

0007 Beatriz Teodoro da Silva 077.966.191-54 Médio A.C 

0008 Lais Ferreira Noleto 704.379.411-08 Médio A.C 

0009 Kamilly Almeida Silva 710.855.691-01 Médio A.C 

0010 Viviane Silva Gomes 704.376.221-93 Médio C.N 

0011 Naiara Costa do Carmo 063.234.411-36 Médio A.C 

0012 João Felipe Piagem Durans 080.086.161-21 Médio A.C 

0013 Arthur Luz Guimarães 071.761.971-05 Médio A.C 

0014  Mariane Fernanda Martins 
Maschio 

067.694.221-07 Médio A.C 

0015 Cristiano Sousa dos Reis 081.072.531-24 Médio A.C 

0016 Késia Araújo da Silva 059.378.971-70 Médio A.C 

0017 Eduarda Vitória Barbosa Brito 058.077.811-80 Médio A.C 

0018 Daniel Tavares de Oliveira 074.903.201-43 Médio A.C 

0019 Luis Fernando Lima Nogueira 079.881.911-10 Médio C.N 

0020 Auanny Crisly Lima de Souza 083.449.161-35 Médio A.C 

0021 Débora Lima Cavalcante 102.027.391-71 Médio A.C 

0022 Vitória Kaliny Araújo Santana 095.945.421-79 Médio A.C 

0023 Samara Cavalcante Guerra 714.591.631-25 Médio A.C 

0024 Laquimê Batista da Silva 059.251.751-90 Superior A.C 

0025 Shaiane Luz dos Santos 059.347.321-37 Médio A.C 

0026 Cleomir Dias da Luz 710.810.121-10 Médio A.C 

0027 Winglison Lacerda Pereira 084.860.571-32 Médio C.N 

0028 Naiane Lima Silva Costa 033.770.801-04 Superior A.C 

0029 Emilly Gabriella Porfirio Guerra 064.073.651-39 Superior A.C 

0030 Kaueliton Sales Almeida 063.898.661-35 Médio A.C 

0031 Jonnathan de Almeida Silva 093.505.631-93 Médio A.C 

0032 Gecilene Bezerra Alves 039.829.311-26 Superior A.C 

0033 Andrenei Rodrigues da Costa 077.671.421-08 Médio A.C 
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0034 Raul Lima Wanderley 059.398.451-00 Médio C.N 

0035 Geovana Fernandes Souza 071.546.551-19 Médio A.C 

0036 Hebert Kayme dos Santos Parente 072.022.691-04 Médio A.C 

0037 Emanuely Araújo Souza 069.703.651-07 Médio A.C 

0038 Nercylia Maryana Mendes 
Louzeiro Rocha 

036.838.711-99 Superior A.C 

0039 Anaysa Feitosa da Luz Ferreira 061.213.211-05 Médio A.C 

0040 Jaqueline Sousa da Silva 622.734.591-86 Médio A.C 

0041 Kawhan Luccas Vilas Boas Silva 065.811.251-13 Médio A.C 

0042 Eduardo Aparecido Silva de 
Azevedo 

058.211.601-54 Médio A.C 

0043 Antonella de Moura da Fonseca 078.985.271-35 Médio A.C 

0044 Daniel Sousa da Silva 006.522.662-31 Superior C.N 

0045 Ludimila Pâmela da Silva 
Guimarães 

703.406.721-02 Superior A.C 

0046 Ana Paula da Cruz Soares 068.537.481-58 Médio A.C 

0047 Edialida Silva Dias 062.579.721-32 Superior A.C 

0048 Laura Beatriz Ribeiro Nogueira 704.381.631-92 Médio C.N 

0049  Ana Beatriz Kopper Wasmann 078.135.219-35 Médio A.C 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, o qual será 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Fórum. 
 

Cumpra-se. 

 
Porto Alegre do Norte/MT, 20 de janeiro de 2020. 

 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

*Em tipo de inscrição, a expressão “A.C”, significa “Ampla Concorrência”; “C.N”, significa 

“Candidatos Negros” e “PCD”, “Pessoa com Deficiência”. 
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